
Praktyka w zarządzaniu – zarządzanie w praktyce 

IV Ogólnopolskie Forum Dyrektorów OSiR

5-7 października 2015 
Hotel Binkowski **** w Kielcach

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Forum Dyrektorów OSiR,  
tych wszystkich z Państwa, którzy zarządzają infrastrukturą sportową. 

W programie Forum liczne debaty, jak i dyskusje z udziałem m.in.: Dyrektorów 
MOSiR-ów i OSiR-ów, Prezesów Zarządu spółek miejskich, kierowników obiektów, 
przedstawicieli miasta Kielce, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku 
Pływackiego, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W ramach udziału w Forum proponujemy dla osób zainteresowanych wspólne 
oglądanie meczu PGNiG Superligi: KS VIVE Tauron Kielce – MMTS Kwidzyn.

Organizator: Patronat honorowy 
Prezydenta Miasta Kielce 
Pana Wojciecha Lubawskiego 

Patron medialny:

Partner Strategiczny: Partner Branżowy:

Partnerzy: Partnerzy 
merytoryczni:

Patronat Honorowy:



ZARZĄDZANIE W PRAKTYCE  
– PRAKTYKA W ZARZĄDZANIU

Godzinowy program Forum

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Forum o czym będzie niezwłocznie informował.

5.10.20015 poniedziałek
od 14.00 zakwaterowanie gości
16.00 – 16.30 rejestracja uczestników
16.30 – 18.30  panel dyskusyjny „bez krawata” – „Planowanie strategii marketingowej w oparciu 

o naszą obecność w Internecie”:
 1.  planuj strategię marketingową – analizuj potrzeby firmy, scharakteryzuj grupę 

docelową
 2. poznaj siłę Social Media
19.00 kolacja

6.10.2015  wtorek
9.00 – 9.30 rejestracja uczestników
9.30 – 11.30  debata z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządu 

miasta Kielce (relacje miasto-kluby sportowe, obecne programy ministerialne)
 moderator: Piotr Bubela, prezes zarządu Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej
11.30 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 13.45  pływalnia, park wodny, aquapark w strukturze przychodów ośrodka sportu  

– analiza oraz dyskusja, moderator: Piotr Gąszcz, wicedyrektor ICSiR w Józefowie
14.00 – 15.00  obiad
15.00 – 17.00  jak dobrze rozpocząć przygotowania do inwestycji i z sukcesem ją zakończyć  

– debata z udziałem stron w procesie inwestycyjnym (wykonawca/podwykonawca/
inwestor – gmina/ośrodek sportu

17.00 – 18.30  źródła finansowania działań sportowych wraz z praktycznymi aspektami współpracy 
z samorządami (dobre praktyki), prelegent: Grzegorz Orłowski, kierownik Centrum 
Funduszy Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Administracji 
Publicznej w Białymstoku, partner Perfect – Project Sp. z o. o.

19.00  bankiet

7.10.2015  środa
9.30 – 11.30  Zarządzanie i utrzymanie obiektów sportowych przez organizacje zewnętrzne – 

model holenderski i portugalski.
11.30 – 11.45  przerwa kawowa
11.45 – 12.30  zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako jednostka sektora finansów 

publicznych w formie jednostki budżetowej, prelegent Grzegorz Gutkowski, Uczelnia 
Łazarskiego

12.30 – 12.45  zakończenie i podsumowanie IV Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów
13.00 – 14.00  obiad i wyjazd uczestników


