
 
 

 

  
Kazimierz Popielarz Sławomir Kucharczyk Janusz Jurczak 

dyrektor MGOK dyrektor GOK dyrektor MOK 
w Sędziszowie Małopolskim w Wierzbicy w Jastrzębiu-Zdroju 

 

 
zapraszają na 

 

Konferencję Dyrektorów Instytucji Kultury  
 

która odbędzie się w dniach 3-5 października 2018 r.   
w „Hotelu Tatra” w Zakopanem, ul. Cyrhla 34 

 
 

Program konferencji: 
 

3 października 2018 r.  (środa) 

13.30 – 14.30  Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 

14.30 Obiad 

15.30 Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji przez organizatorów  

15.35 – 16.30  
 

„Zmiana umowy z powołania na kontrakt menedżerski – aspekty prawne”  
wykładowca: mec. Dariusz Lotz 
1. Podstawy prawne zmiany zawartych wcześniej umów. 
2. Omówienie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia zmian: 

- opinia prawna 
- umowa organizacyjno – finansowa 
- zarządzenie w sprawie Powołania Dyrektora 
- typowy program działań 

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa 

16.45 – 18.00 Indywidualne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków nurtujących 
Dyrektorów Instytucji Kultury obecnych na konferencji 
prowadzenie: mec. Dariusz Lotz 

19.00 Kolacja 

20.15 – 20.35 Koncert:  „Duet Fortepianów Dwóch” 

20.40 Wieczór integracyjny 

4 października 2018 r.  (czwartek) 

7.00 – 10.00 Śniadanie 

10.15 – 11.00 „Relacje wewnątrz organizacji” 
wykładowca: dr Edyta Nowak-Żółty 
1. Podejmowanie inicjatywy: 

- uświadomienie zmiany w organizacji i zrozumienie przyczyn oporu przed 
zmianą, 

- budowanie profesjonalnej, ale asertywnej relacji, w nowym układzie 
zawodowym, 

- mosty zamiast murów – czyli podstawy komunikacji, które zawsze są ważne 



 
 

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 12.00 „Relacje wewnątrz organizacji” – cd. 
wykładowca: dr Edyta Nowak-Żółty 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.30 – 15.15 „Typologia osobowości ludzkich, sposoby dopasowania się do danego typu  
oraz ocena pracy i zachowań innych” 
wykładowca: dr Edyta Nowak-Żółty 
- poznanie czterech podstawowych typów osób – prosta i łatwa charakterystyka 

według C.G. Junga 
- rozpoznanie własnego stylu funkcjonowania i własnego temperamentu 
- nauka stylu funkcjonowania rozmówcy 
- nauka sposobów dopasowanie się do typu rozmówcy 

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa 

15.45 – 16.30 „Typologia osobowości ludzkich, sposoby dopasowania się do danego typu  
oraz ocena pracy i zachowań innych” – cd. 
wykładowca: dr Edyta Nowak-Żółty 

16.30 – 16.45 przerwa kawowa 

16.45 – 17.45 „Forum wymiany doświadczeń” – kontrole instytucji zewnętrznych (np. Urząd 
Skarbowy, ZUS, RIO)  
prowadzenie: Dyrektorzy Instytucji Kultury 

19.00   Kolacja 

20.30 – 21.00 Koncert 

21.00 Wieczór integracyjny 

5 października 2018 r.  (piątek) 

7.00 – 10.00  Śniadanie 

11.00 Dyskusja, sugestie co do tematów kolejnej konferencji 
Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów 

od godz. 12.00 Wykwaterowanie 

UWAGA: 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 
 

Wykładowcy: 
mec. Dariusz Lotz 
Prawnik, właściciel prestiżowej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu „Lotz i Partnerzy” 
zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych w aspekcie prawa pracy. 
dr Edyta Nowak-Żółty 
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu.  
Akredytowany trener metody Insight Discovery – wykorzystuje testy tej metody do pracy  
z klientem. Od 15 lat jest czynnym trenerem, przeprowadziła setki godzin szkoleń dla polskich 
firm i instytucji. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkolenia  
z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, 
budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie  
i urzędzie. 



 
 

 

 

Konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury  
„Hotel Tatra” w Zakopanem, 3-5 października 2018 r. 

 
Warunki pobytu: 
 

Zakwaterowanie 

Uczestnicy konferencji zakwaterowani zostaną w „Hotelu Tatra” w Zakopanem, ul. Cyrhla 34 
www.hoteltatra.pl  w dwuosobowych pokojach. Jest to nowoczesny i profesjonalnie wyposażony obiekt 
typu Wellness & Spa, gdzie na uczestników konferencji czekają komfortowe pokoje, restauracja  
wraz z kawiarnią, sala konferencyjna, Strefa Wellness & Spa, Strefa Fitness, basen, jacuzzi  
oraz kręgielnia i bilard.  

Wyżywienie 

3 października 2018 r.  (środa) 

14.30 Obiad 
- domowej roboty zupka ogórkowa 
- danie główne: filet z kurczaka faszerowany szpinakiem, suszonymi pomidorami 

oraz serem ricotta z ryżem pilaf i warzywami pod beszamelem 
- deser: szarlotka  
- kawa, herbata, woda mineralna niegazowana 

19.30 Kolacja połączona z wieczorem integracyjnym 
- przystawka: tradycyjny góralski oscypek z boczkiem i żurawiną na ciepło 
- danie główne: polędwiczka wieprzowa z sosem czosnkowym, opiekanym puree 

ziemniaczanym i papardelle jarzynowym 
- bufet: zimna płyta wraz z ciastem i napojami 
- wieczorne danie gorące: aromatyczny barszcz z krokietem 

4 października 2018 r.  (czwartek) 

7.00 – 10.00 Śniadanie 
- podawane w formie obfitego bufetu szwedzkiego 

14.00 Obiad 
- zupa: kwaśnica na świńskim ryju 
- danie główne: schab w sosie prowansalskim, ziemniaki z masełkiem koperkowym 

oraz zestaw surówek 
- deser: sernik 
- kawa, herbata, woda mineralna niegazowana 

19.00   Kolacja połączona z wieczorem integracyjnym 
- przystawka: caprese z bundzem 
- danie główne: pstrąg pieczony w ziołach 
- bufet: zimna płyta wraz z ciastem i napojami 
- wieczorne danie gorące: tradycyjny staropolski żurek z białą kiełbasą,  

jajkiem i ziemniakami 

5 października 2018 r.  (piątek) 

7.00 – 10.00  Śniadanie 
- podawane w formie obfitego bufetu szwedzkiego 

 
 

http://www.hoteltatra.pl/

