
Program Konferencji Dyrektorów Instytucji Kultury 22-24.02.2017 r  
Kędzierzyn - Koźle 

22 lutego  (środa) 
 
12.00 – 14.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników  

14.00 – obiad 
 
15.00 – 16.15 – „13 złotych za godzinę pracy”  – zasady prawidłowego konstruowania umów   
                             w świetle  nowych rozwiązań ustawowych. Czy umowy o dzieło wchodzą w zakres   
                             nowych  regulacji  – prelegent Dariusz Lotz 
 
16.15 – 16.30  – przerwa kawowa 
 
16.30 – 17.00 - prezentacja systemu sprzedaży biletów oraz zarządzania zajęciami  i sekcjami   
                           w Domach Kultury 

17.00 – 17.15 – przerwa kawowa 
 
17.15 – 18.30   Indywidualne konsultacje  z mecenasem Dariuszem Lotzem dot. konkretnych  
                           przypadków nurtujących Dyrektorów Instytucji Kultury obecnych na Konferencji 
                             
17.15 – 18.45 – Rola Instytucji Kultury w budowaniu lokalnego kapitału społecznego  
                            oraz „Co z ustawą dla Domów Kultury” ?  - prelegent Paweł Kamiński 
 
19.00 – kolacja połączona z wieczorem integracyjnym 

 

20.00 – 20.30 – koncert:   Alex Martinez 

20.30 – 21.00 -  koncert:  Mateusz Mijal & Liber 
 
21.00 – wieczór integracyjny 

23 lutego (czwartek) 

 

7.00 – 10.00 – śniadanie 

 

10.15 – 11.45 – możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach  

                             Programów MKiDN – prelegent  Michał Pawlęga 

11.45 – 12.00 – Tłusty czwartek - przerwa kawowa z tradycyjnym pączkiem 

12.00 – 13.30 –  zasady oceniania projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach  

                             Programów  MKiDN - prelegent  Michał Pawlęga 

14.00 – 15.00 – obiad 

 

15.30 – 16.30 – dostosowanie projektu do wytycznych obowiązujących w wybranym Programie   

                             MKiDN - prelegent  Michał Pawlęga 

16.30 – 16.45 – przerwa kawowa 

 



16.45 – 17.45  - najczęstsze  błędy popełniane podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów 

                            z Programów MKiDN - prelegent  Michał Pawlęga  

19.00  – kolacja połączona z wieczorem integracyjnym 

20.00 – 20.30 – koncert zespołu AVOCADO 
 
20.30  - wieczór integracyjny 

24 lutego (piątek) 
 
7.00 - 10.00 – śniadanie 
 
11.00 – dyskusja,  sugestie co do tematów kolejnej konferencji, zakończenie konferencji, rozdanie  
               certyfikatów 
 
od godz. 12.00 wykwaterowanie 

Uwagi: 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 
 
Prelegenci: 
- Paweł Kamiński - Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, Dyrektor 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej k. Wrocławia. Doświadczony Menedżer i animator 
kultury, w przeszłości dziennikarz i samorządowiec.  

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i 
Turystyki w Jeleniej Górze. Studiował zarządzanie, socjologię, administrację oraz mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro. Absolwent Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji 
Pozarządowych oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Uczestniczy w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym m. in. jako animator/ekspert 
udzielający wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego 
Centrum Kultury oraz ekspert w projekcie Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Redaguje serwis 
internetowy MenedżerKultury.pl. 
 
- Dariusz Lotz – Prawnik, właściciel prestiżowej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu  „Lotz i 

Partnerzy” zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych w aspekcie prawa pracy. 

 -Michał Pawlęga – Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych 
do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym 
Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był 
autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju 
społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w 
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia 
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro 
NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 


