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PROGRAM 

WEBINARIUM dla samorządowców i przedstawicieli organów pomocn. JST:  

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
 Nowe narzędzia kształtowania polityk samorządowych 

Termin i lokalizacja:  

07.03.2023 r. (wtorek), g. 10:00-13:00, ONLINE 

Instrukcja połączenia: 

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wklejenie poniższego linku do dowolnej przeglądarki.  

Udział w spotkaniu nie wymaga żadnych opłat ani instalacji dodatkowego oprogramowania. 

Link: https://us06web.zoom.us/j/81281871899?pwd=akhKOTVOT3BjS0E1YjJaYllhMEE1Zz09 

W sytuacji, jeśli program poprosi o wpisanie dodatkowego kodu (nie powinno to nastąpić), proszę użyć: 

Meeting ID: 812 8187 1899   Passcode: xkQN2C 

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt tel.: +48 662 622 414. 

Nie prowadzimy zapisów na szkolenie, wystarczy wejść w link w wyznaczonym terminie i dołączyć! 

Do kogo adresowane jest szkolenie: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządowych oraz przedstawicieli organów 
pomocniczych samorządów (rad osiedli, rad sołeckich, rad młodzieżowych, rad seniorów), którzy 
zainteresowani są aktualnym w społecznościach tematem adaptacji do zmian klimatu oraz lokalnego 
reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe i przyrodnicze.  

Trener:  

Krzysztof Mączkowski – analityk ochrony środowiska, edukator środowiskowy, przyrodnik, z tematyką 
ochrony środowiska jest związany zawodowo od 1993 r., pracując w instytucjach publicznych, prywatnych 
i samorządowych. Koordynator krajowy Programu Drzewo Franciszka. Współpracownik Metropolii 
Poznań ds. adaptacji do zmian klimatu. W latach 2021-2022 koordynator ds. wdrażania miejskiego planu 
adaptacji do zmian klimatu w Poznaniu. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony 
środowiska w Poznaniu. Współzałożyciel i dyrektor Biegu Na Rzecz Ziemi. Sekretarz „Magazynu Drzewo 
Franciszka”, publicysta „Przeglądu Komunalnego”. W latach 1998-2010 radny Miasta Poznania i członek 
zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

https://us06web.zoom.us/j/81281871899?pwd=akhKOTVOT3BjS0E1YjJaYllhMEE1Zz09
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Zainteresowania zawodowe: adaptacja obszarów miejskich do zmian klimatu, zarządzanie środowiskiem, 
gospodarka wodna, ochrona bioróżnorodności, duchowe i kulturowe inspiracje dla postaw 
proekologicznych. 
 

RAMOWY PROGRAM WEBINARIUM -  07.03.2023: 

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników  

Dawid Drobnić 

Stowarzyszenie  
Metropolia Poznań 

Wprowadzenie do webinarium.  

Informacje o projekcie pt. „DziałaMY dla klimatu!” 

10.15 – 13.00  Główna część webinarium 

Krzysztof 
Mączkowski 

1. Zmiany klimatu - wprowadzenie 

2. Adaptacja do zmian klimatu – planowanie i realizacja działań 

3. Wnioski dla samorządów i organów pomocniczych JST (rady osiedli / 
sołeckie/ młodzieżowe / seniorów) wynikające z planów adaptacji do 
zmian klimatu 

4. Dyskusja i pytania 

 

Organizatorzy szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w 2011 roku. 
W skład SMP wchodzą 23 jednostki samorządu, w tym: Miasto 
Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz 
cztery gminy z powiatów ościennych. Stowarzyszenie zajmuje się 
inicjowaniem współpracy między samorządami w takich 
dziedzinach, jak fundusze unijne, kolej metropolitalna, mobilność 
miejska, planowanie przestrzenne oraz zwiększanie jakości życia 
mieszkańców. www.metropoliapoznan.pl  

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO 
powstało w 2004 roku. Głównym celem CREO jest wszechstronne 
działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
pobudzanie społecznej aktywności obywateli, wspieranie NGO 
i inicjatyw społecznych oraz propagowanie idei wolontariatu. 
Działania CREO związane z edukacją obywatelską w szkołach są 
prowadzone obecnie w ponad 100 szkołach w Wielkopolsce. 
Ponadto Stowarzyszenie CREO aktywnie działa również 
w rozwijaniu idei wolontariatu pracowniczego i wolontariatu 
senioralnego. www.centrumcreo.pl  
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