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List intencyjny



Współczesny Kościół potrzebuje dobrych przywódców

Inwestycja w człowieka – w przewodnika wspólnoty Kościoła, 
w rozwój jego kompetencji, umiejętności, zdobywanie nowych do-
świadczeń, poszukiwanie nowych form realizacji misji apostolskiej 
i duszpasterskiej jest dla nas wszystkich wielką szansą odpowiedzi na 
wyzwania współczesności, zmiany: tempa życia, postrzegania warto-
ści, form komunikacji, szybki rozwój nowoczesnych technologii infor-
matycznych wymuszają na nas wszystkich ciągły rozwój i doskonale-
nie, poszukiwanie nowych form zarządzania oraz aplikowanie wiedzy 
na temat współczesnych metod zarządzania również do środowiska 
kościelnego.

Współczesny Kościół potrzebuje dobrych przywódców, szefów, 
gospodarzy, menedżerów. Ludzi otwartych na zmiany, doskonalą-
cych swoje kompetencje, kreatywnych, potrafiących skupiać wiernych 
wokół parafii, współpracować z otoczeniem, zarządzać ludźmi i mająt-
kiem, posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu zarządzania.

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent – prowadzo-
ne przez Księży Sercanów rozpoczyna 23 października praktyczny 
kurs menedżerski dla proboszczów, kapłanów kierujących insty-
tucjami kościelnymi.

Tematyka szkolenia jest próbą odpowiedzi na aktualne potrzeby ka-
płanów kierujących instytucjami kościelnymi. Szkolenie wyposaży 
w wiedzę i narzędzia, pozwoli na wymianę doświadczeń oraz 
wypracowanie rozwiązań: między innymi ciekawych inicjatyw do re-
alizacji programu duszpasterskiego pod hasłem „Być solą ziemi” oraz 
przedsięwzięć na Rok Wiary. Niewątpliwym atutem kursu jest jego 
praktyczne ukierunkowanie oraz możliwość pracy w małej (maksy-
malnie szesnastoosobowej) grupie.

Ufamy, że tematyka kursu zainteresuje kapłanów, a udział w nim da 
okazję do osobistego rozwoju oraz usprawni współpracę z innymi 
kapłanami i wiernymi świeckimi.

Wstęp



I.     PARAFIA – SPECYFICZNA ORGANIZACJA I JEJ WIZERUNEK – 18 godzin

1. P������ ���� ����������� 

Praktyczne aspekty wiedzy o organizacji i zarządzaniu. Organizacja jako system 
otwarty, wchodzący w interakcję z otoczeniem. Wzmacnianie struktury para�ii. Funkcje, 
jakie spełnia para�ia. Otoczenie organizacji. Kultura organizacyjna.

2. W�������� ������� 

Elementy kształtujące wizerunek para�ii. Sposoby i narzędzia budowania wizerunku.

3. W������������ ��������� � ������� 

Pojęcia związane z funkcjonowaniem stron internetowych. System „Wordpress”. Prawa 
autorskie, ochrona wizerunku osób. Facebook, system mailngowy, przelewy on-line.

4. P������ � ���� ���������� ����� K������� 

Podstawowa wiedza z zakresu podatków i umów. Obowiązki para�ii wynikające z bycia 
instytucją państwa prawa, dobrym pracodawcą, profesjonalnym zleceniodawcą.

II.    WSPÓŁPRACA Z WIERNYMI – 18 godzin 

1. W��������� � �������� ���� ���������� ����� ��������������� � ������������ 
������� 

Znajomość środowiska lokalnego. Planowanie zadań w ramach roku liturgicznego. 
Rodzaje współpracy z wiernymi realizowane w para�ii. Wizyta duszpasterska jako 
przykład współpracy z wiernymi. Umiejętności komunikacyjne niezbędne przy 
współpracy z wiernymi.

2. O������ ������ ��������� 

Zasady przestrzegania ochrony danych osobowych. Środki i narzędzia niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Konsekwencje nie przestrzegania Ustawy 
o ochronie danych osobowych.

III. ZARZADZANIE PERSONELEM W PARAFII – 18 godzin

1. W����������� �� ����� � �������

Zagadnienia związane z wprowadzaniem do pracy. Identy�ikacja potencjału 
współpracowników – diagnoza ich talentów, umiejętności i kompetencji.
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2. D���������� �����

Przekazywania zadań i kompetencji, podział zadań. Etapy efektywnego delegowania.

3. M����������

Motywowanie – kluczowa funkcja w procesie zarządzania personelem. Rodzaje 
motywacji: wewnętrzna i zewnętrza. Czynniki mobilizujące do działania i źródła 
zniechęcenia. Praktyczne sposoby motywowania w praktyce.

4. O���� �����

Ewaluacja zrealizowanych inicjatyw. Ocena pracy. Warunkowa i bezwarunkowa 
informacja zwrotna.

IV. ZARZĄDZANIE FINANSAMI – 18 godzin

1. E������� � �������

Podstawowe pojęcia ekonomii: gospodarność, efektywność, skuteczność. 
Dokumentowanie i kontrolowanie wydatków. Poszukiwanie oszczędności.

2. P��������� �������������

Opis i kalkulowanie przedsięwzięcia. Poszukiwanie źródeł �inansowania. Praktyczne 
narzędzia.

3. Z����� �������������

Finanse w para�ii. Dokumentowanie wydatków. Kontrola wydatków. Kalkulacja 
przedsięwzięć. Poszukiwanie oszczędności. Pozyskiwanie funduszy.

V.   ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH – 18 godzin

1. O���������� ����� � ����������� ������ 

Ustalanie priorytetów. Efektywna samoorganizacja: techniki i narzędzia przy 
planowaniu czasu. Grupowanie zadań. Macierz Eisenhower’a.

2. T������ ������������: ������� � ��������� ��������

Proces twórczy. Etapy procesu twórczego. Źródła innowacji i pomysłów. Mapy myśli. 
Eksploracja, kombinacja, transformacja. Metody twórczego rozwiązywania problemów.

3. M����� �������� ����� ��� �������

Homilia jako wynik procesu twórczego. Kompozycja i redakcja homilii. Modele homilii. 
Umiejętność pisania kerygmatu do konkretnej perykopy biblijnej. Wygłaszanie homilii. 
Komunikacja niewerbalna w przepowiadaniu.
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ANNA JAWOREK – ekonomistka, dziennikarka, doświadczony szkolenio-
wiec. Autorka wielu programów szkoleniowych i materiałów dydak-
tycznych. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców i kadry 
menedżerskiej. Praktyk zarządzania i organizacji pracy. Od 13 lat współ-
pracuje z Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców Talent 
prowadzonym przez Księży Sercanów.

EWA MAŁEK – ze szkoleniami związana od 12 lat. Przewodnicząca pod-
laskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Trenerka umiejętności 
społecznych, kompetencji zarządzania oraz budowania współpracy 
i partnerstwa. Edukatorka partycypacji społecznej, ekspert wsparcia 
procesów zarządzania w biznesie. Autorka publikacji i materiałów dy-
daktycznych.

KS. PRZEMYSŁAW KRÓL – sercanin, święcenia przyjął w 2005 roku. Dokto-
rant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła  II w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy Duszpasterstwo Przed-
siębiorców i Pracodawców „Talent”. Pasjonat nowych form komunika-
cji, twórca stron (www.DuszpasterstwoTalent.pl i inne), współtwórca 
kilkunastu projektów internetowych (mailing, pozycjonowanie, wide-
okonferencje, Facebook).

KS. PIOTR KOBESZKO – święcenia przyjął w 2007 roku. Doktorant i wykła-
dowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Nauk Spo-
łecznych, prowadzi zajęcia z zakresu współczesnych kierunków peda-
gogiki oraz pedagogiki chrześcijańskiej. Doświadczony szkoleniowiec 
i moderator. Pełnił funkcję asystenta KSM archidiecezji Białostockiej.

Prowadzący



Szczegóły organizacyjne

Kurs menedżerski dla kapłanów składa się z 5 spotkań, każde trwa 
3 dni (18 godzin zajęć). Łącznie obejmuje 90 godzin efektywnej nauki. 
Warsztaty zorganizowane poza strukturami uczelnianymi, nieakade-
micka forma spotkań, podkreślają ich praktyczny wymiar. Zajęcia mają 
formę aktywnych warsztatów, angażujących wszystkich do wspólnej 
pracy, wymiany doświadczeń, ćwiczenia umiejętności w bezpiecz-
nych warunkach grupy szkoleniowej. Maksymalna ilość uczestników 
w grupie 16 osób.

Uczestnikom zapewniamy noclegi i pełne wyżywienie. Harmonogram 
zajęć pozostawi każdemu Kapłanowi czas na indywidualne skupienie 
i modlitwę. Zaplanowanych jest także szereg atrakcji, w tym spotka-
nie z ciekawym gościem, zwiedzanie Warszawy, spotkania i gry inte-
gracyjne.

Miejsce szkolenia

Zajęcia odbywają się z w klasztorze Księży Sercanów w Warszawie, 
ul. Łowicka 46 (Stary Mokotów). Dojazd z Dworca Centralnego PKP 
tramwajem linia nr 10, 16, 17, 33 (ok. 25 minut). Zakwaterowanie 
uczestników w pokojach jednoosobowych z łazienką.



Terminy zjazdów

����� I ����� II ����� III

18.00 – zakwaterowanie

19.00 kolacja

20.00 – 21.30 – zajęcia

21.45 – Kompleta

7.45 – Jutrznia

8.00 – śniadanie

8.45 – 10.15 – zajęcia

10.15 – 10.30 – przerwa

10.30 – 12.00 – zajęcia

12.00 – Msza Święta

13.00 – obiad

14.30 – 16.00 – zajęcia

16.00 – 16.15 – przerwa

16.15 – 17.45 – zajęcia

18.00 – Adoracja i nieszpory

18.30 – kolacja

20.00 –spotkanie integracyjne

7.00 – Jutrznia i Msza Święta

8.00 – śniadanie

8.45 – 10.15 – zajęcia

10.15 – 10.25 – przerwa

10.25 – 11.55 – zajęcia

11.55 – 12.10 – zajęcia

12.10 – 13.40 – przerwa

14.00 – obiad

23-25 październik 2012 r.

27-29 listopad 2012 r.

11-13 grudzień 2012 r.

26-28 luty 2013 r.

12-14 marca 2013 r.

Program zjazdu



Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w półrocznym kursie (15 dni – łącznie 90 godzin) 
wynosi 3600 zł od osoby.

Wpłatę można dokonać jednorazowo przed szkoleniem lub w trzech ratach:

I rata – zaliczka w wysokości 600 zł w momencie zgłoszenia na szkolenie (de-
cyduje kolejność zgłoszeń)
II rata – 1500 zł – w terminie do 10 października 2012 r.
III rata – 1500 zł – w terminie do 10 grudnia 2012 r.

Nr konta, na które należy dokonywać opłaty za uczestnictwo w szkoleniu:

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków

Cena obejmuje:
1. Dostęp do wiedzy eksperckiej z dziedziny prawa, zarządzania, umiejętności spo-

łecznych, wizerunku, dziennikarstwa, marketingu.

2. Komplet materiałów edukacyjnych na nośnikach CD.

3. Możliwość wymiany doświadczeń.

4. Możliwość przećwiczenia umiejętności w bezpiecznym środowisku i informację 
zwrotną.

5. Gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy, np. budżet, plany działań, struktury, 
drzewa decyzyjne, scenariusz rozmów, schemat regulaminu organizacyjnego, itp.

6. Opiekę merytoryczną i organizacyjną.

7. Dwa noclegi w jednoosobowym pokoju z łazienką.

8. Całodzienne wyżywienie w każdym dniu pobytu na szkoleniu.

9. Spacer badawczy.

10. Wieczór z gościem, piesza wycieczka do sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, spacer 
po Warszawie.

11. Certyfikat ukończenie kursu.



Kontakt i zgłoszenia

Wszelkie pytania związane z organizacją i zakresem merytorycznym 
można kierować bezpośrednio do koordynatorów szkolenia:

Ewa Małek 

tel. 510 668 720, e-mail: ewamalek@arsapolska.pl

ks. Grzegorz Piątek SCJ 

tel. 600 896 895, e-mail: gpiatek@scj.pl

Aby dokonać zgłoszenia, wypełnij formularz na stronie interne-
towej lub zadzwoń do koordynatora.

Karta uczestnika obejmuje:
Imię i nazwisko: 
Pełna nazwa parafii:
NIP parafii : 
Telefon kontaktowy: 
Adres do korespondencji: 
E-mail:

Dokonaj także wpłaty pierwszej raty w wysokości 600 zł, 
która decyduje o kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy!
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