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Mazowiecki Instytut Kultury 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie na polski język migowy dostępne online,  

Udogodnienia dla osób z autyzmem,  

miska z wodą dla psa,  
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Mazowiecki Instytut Kultury opis 

Mazowiecki Instytut Kultury w skrócie MIK. 

MIK zajmuje się rozwojem i promocją kultury w 

województwie mazowieckim. Pomaga instytucjom 

kultury i ich pracownikom w ich działaniach. 

MIK prowadzi badania na temat kultury, wśród mieszkańców 

Mazowsza i pracowników instytucji kultury. 

MIK organizuje jednorazowe i cykliczne wydarzenia artystyczne, 

takie jak wystawy czy festiwale. 

MIK to miejsce dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 

Z MIK współpracują organizacje pozarządowe, urzędy i inne 

placówki kulturalne z Polski i zagranicy. 

Mazowiecki Instytut Kultury prowadzi: 

● Teatr Mazowiecki przy ulicy Elektoralnej 12 

● Galerię Foksal przy ulicy Foksal 1/4 

● Galerię Test przy ulicy Marszałkowskiej 34/50 

● Galerię XX1 przy Alei Jana Pawła II 36 

● Galerię Elektor przy ulicy Elektoralnej 12 

 

Co możesz robić w Mazowieckim Instytucie 

Kultury:  

● obejrzeć spektakl teatralny 

● obejrzeć film 

● wysłuchać koncertu 

● wziąć udział w zajęciach i kursach 
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● wziąć udział w konkursach 

● wziąć udział w festiwalu 

 

Co możesz załatwić w Mazowieckim Instytucie Kultury: 

Kupić bilety na wydarzenia. 

Zapisać się na zajęcia. 

 

Adres Mazowieckiego Instytutu Kultury  

ul. Elektoralna 12 

00-139 Warszawa 

 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek tramwajowy: Kino Femina, Plac 

Bankowy 

Najbliższy przystanek autobusowy: Kino Femina, Plac 

Bankowy 

Najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał 
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Kontakt  

Sekretariat 

tel. 22 586 42 00 

 

Informacja 

tel. 22 586 42 59 

tel. lub SMS 783 708 380 

mail: mik@mik.waw.pl 

Godziny pracy 

Od wtorku do czwartku: 11:00–19:00 (przerwa 

15:00-15:30) 

Od piątku do poniedziałku: dwie godziny przed wydarzeniem 

 

Więcej informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

Link do deklaracji dostępności 

 

 

 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC 

(BY-NC-SA) 

https://www.mik.waw.pl/deklaracja-dostepnosci-mazowieckiego-instytutu-kultury/
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