
 

 

 

 

 

 

 

       Warszawa, 10 listopada 2022 r. 
 

Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa 

do współtworzenia Forum Kultury Województwa Mazowieckiego i udziału 

w listopadowej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum pt.: „Zielona instytucja 
kultury, jak i dlaczego kultura może zmniejszać swój negatywny wpływ na 
środowisko i prowadzić edukację klimatyczną” zaplanowanej na 21 grudnia 2022 
r. w godzinach 10.00 - 13.00. Spotkanie odbędzie się w formie online. 

 

W dynamicznie zmieniającym się świecie to właśnie instytucje kultury pełnią 
ważną rolę w oswajaniu i dostarczaniu narzędzi do rozumienia i strategii do 

odnalezienia się w rzeczywistości. Obok skutków pandemii, czy wojny w Ukrainie, 

to właśnie zmiany klimatu i ich konsekwencje są stanowią największą obawę 
Polaków i Polek zajmując tym samym pierwsze miejsce (52%) spośród dziecin, 

z którymi nasz kraj ma najwięcej problemów do rozwiązania (badanie Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska, 2020). W Polsce nadal nie istnieje formalna edukacja 
ekologiczna, a i tak większość Polaków jest już i nie wróci w mury szkoły, uczelni. 

Istnieje zatem ogromna potrzeba szukania sposobów na oswajanie rodaków 
z wiedzą, rozwiązaniami i praktykami ekologicznymi. 

 

Podczas spotkania porozmawiamy o tym jak „zazielenianie” instytucji 
kultury przynosi wymierne korzyści m.in. poruszymy tematy dotyczące: 

• obniżenia wydatków na zużycie wody, ciepła, energii, poprzez rozsądniejsze 

zarządzanie zasobami,  
• ograniczenie produkcji odpadów, 
• zbudowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku instytucji, której zależy na 

środowisku, 
• możliwość pozyskania nowych dotacji i dofinansowań oraz dodatkowe punkty 

we wnioskach grantowych, 
• urozmaiceniu programu instytucji kultury nie tylko o tematykę ekologiczną, ale 

i te dziedziny z nią powiązane,  
• jak wpisać się w aktualny ogólnoświatowy trend i przygotować na zmiany z nim 

związane. 

Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie Edukatorka w zakresie ograniczania 

negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych na środowisko oraz 

ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. 

Przeprowadziła około 200 warsztatów i spotkań w zakresie ekologizacji 
instytucji kultury, promocji oraz audience development dla lokalnych domów 

kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana 

do udziału w wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, 



 

 

 

 

 

 

 

urzędy miejskie oraz uniwersytety czy organizacje pozarządowe. W ramach 
doświadczenia zawodowego pełniła stanowiska odpowiedzialne za promocję i 
rozwój publiczności, a także koordynację wolontariatu i facylitację działań 

skierowanych do seniorów. Ponad 2 lata współpracowała w Urzędem m.st. 

Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich skierowanych do 

mieszkańców 60+, a także organizacji Warszawskich Dni Seniora 2019. Jest 
podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(w latach 2016 i 2020) oraz beneficjenktą warszawskiego programu Mobilni 

w Kulturze 2020. Autorka dwóch publikacji o ekologizacji instytucji kultury: 
„Kultura naturze, z Syrenką w tle.  

Uczestniczki i uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii 

problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącą 

spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie 

wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, 

dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od ekspertki.  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od początku 

swojej działalności integruje i wspiera środowiska samorządowe poprzez fora 

samorządowe. Celem działania Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji kultury, 
wydziałów kultury, integracja osób działających w sektorze kultury, wymiana 

dobrych praktyk zawodowych, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych oraz wzajemne wsparcie członków Forum.  

 
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum! 

 
Z poważaniem    

 Agnieszka Klimowicz 
 Specjalistka ds. szkoleń i 

Koordynatorka Forum 
FRDL Centrum Mazowsze 

Tel. +48 533 804 115 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  
Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

21 grudnia 2022 r., godz. 10.00 - 13.00 
„Zielona instytucja kultury, jak i dlaczego kultura może 

zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko 
i prowadzić edukację klimatyczną” 

 
CELEM NAJBLIŻSZEJ SESJI BĘDZIE: 

• Poszerzenie, uporządkowanie wiedzy z zakresu ograniczania negatywnego wpływu na 
środowisko oraz stworzenie okazji do wymiany wiedzy. 

• Zapoznanie się z dobrymi przykładami instytucji i praktyk realizujących polityki 
ekologiczne w Polsce i za granicą. 

• Przestrzeń do dyskusji, wymiany pomysłów, wyzwań. 
 

PROGRAM SESJI : 

1. Strategia ograniczania zużycia zasobów oraz ich faktyczny koszt środowiskowy 
(na podstawie badań i raportów), m.in. mobilność, energia, ciepło, woda, papier. 

2. Zasad ekologicznego stylu życia, w duchu less/zero waste/no plastic. 
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony cykl życia rzeczy, rodzaje odpadów 

i ich koszt środowiskowy. 
4. Bioróżnorodność i jej wspomagania. 
5. Rekompensaty środowiskowej, zjawiska greenwashingu. 
6. Wytyczne realizacji niskoemisyjnych wydarzeń nie tylko o tematyce ekologicznej, 

w tym m.in. tematyka, promocja, odpady, catering, transport, dekoracje. 
7. Angażowanie zespołu wkoło tematu ekologii i klimatu. 
8. Inspiracje przykładów ekodziałań obecnych w innych instytucjach i miejscach w Polsce. 
9. Ekologiczna społeczna odpowiedzialność instytucji kultury i komunikacja 

ekorozwiązań. 
10. Źródła wiedzy – lista lektur, filmów, portali, podcastów do dalszego pogłębiania wiedzy 

z zakresu zmian klimatu i ekologicznego stylu życia. 
11. Dodatkowe tematy przygotowane na podstawie ankiety potrzeb, pytań, wątpliwości 

przeprowadzonej przed warsztatem. 
 
PROWADZĄCA:  

Edukatorka w zakresie ograniczania negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych 
na środowisko oraz ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze 
kultury. Przeprowadziła około 200 warsztatów i spotkań w zakresie ekologizacji 
instytucji kultury, promocji oraz audience development dla lokalnych domów kultury, 
bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana do udziału w 
wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, urzędy miejskie oraz 
uniwersytety czy organizacje pozarządowe. W ramach doświadczenia zawodowego 
pełniła stanowiska odpowiedzialne za promocję i rozwój publiczności, a także 
koordynację wolontariatu i facylitację działań skierowanych do seniorów. Ponad 2 lata 
współpracowała w Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich 
skierowanych do mieszkańców 60+, a także organizacji Warszawskich Dni Seniora 2019. Jest 
podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2016 
i 2020) oraz beneficjenktą warszawskiego programu Mobilni w Kulturze 2020. Autorka 
dwóch publikacji o ekologizacji instytucji kultury: „Kultura naturze, z Syrenką w tle.  



 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-
szkoleniowej Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby 
profesjonalnie realizować swoje obowiązki. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, 
zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych pracownikom 
instytucji kultury oraz wydziałów kultury i innych komórek organizacyjnych związanych z kulturą. 

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?: 

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska 

samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym 

z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek 

podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, 

doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia 

konstruktywnego dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  

• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  

• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 

w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych 

w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale 

rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące 

poszerzaniu wiedzy, wymianie informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede 

wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego 

z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich 

działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum Kultury są sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem wysokiej 

klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia 

dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - 

każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem 

kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• W ramach Forum organizowane jest 10 spotkań jednodniowych i jedno spotkanie dwudniowe 

wyjazdowe. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące się 

w serwisie www FRDL CM pod adresem: www.frdl.mazowsze.pl/fora 

Jak zapisać się do Forum? 

Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa dostępną na: 

• na adres poczty elektronicznej: szkolenia@frdl.org.pl 
• Dokumenty można pobrać ze strony dedykowanej Forum: 

https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-kultury-wojewodztwa-mazowieckiego/dolacz-do-forum-7  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Kultury Województwa 

Mazowieckiego 

ZIELONA INSTYTUCJA KULTURY, JAK I DLACZEGO KULTURA MOŻE 
ZMNIEJSZAĆ SWÓJ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO I 

PROWADZIĆ EDUKACJĘ KLIMATYCZNĄ 

21 grudnia 2022 r., Online 

Szkolenie w godzinach 10:00-13:00 

MIEJSCE: ONLINE� 

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w formie 

elektronicznej, certyfikat 

DANE DO 

KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43,
00-680 Warszawa; tel. +48 533 804 115, szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa i adres nabywcy  

(dane do faktury) 

 

 

 

Nazwa i adres odbiorcy  

 

 

 

NIP  
 

 

 Imię i nazwisko uczestnika,  

stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym 

finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć 

właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 

FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i  ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  

na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 15 grudnia 2022 r. 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


