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przepisów prawnych, również tych dotyczących dysponowania
finansami, oraz rozwój projektów finansowanych z funduszy
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Cel studiów
Celem

studiów

jest

nabycie

umiejętności

w

zakresie

zarządzania

i

administrowania

parafią

oraz związanych z jej funkcjonowaniem w ramach prawa i społeczności w relacjach kościelno-państwowych,
interpersonalnych i społecznych.

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych wszystkich zainteresowanych
zarządzaniem parafią oraz organizacjami i instytucjami religijnymi, a także współpracą z tymi podmiotami.

Celem ogólnym studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać parafią
oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Studia pozwolą także przygotować słuchacza
do podjęcia posługi proboszcza, w tym: pomogą w praktycznym rozwiązywaniu problemów, z którymi
proboszczowie spotykają się w swoich parafiach; zapoznają z możliwościami finansowania w celu rozwoju parafii;
rozwiną umiejętność kształtowania więzi z otoczeniem; pogłębią umiejętności właściwego posługiwania się
słowami w czasie kazań w celu skutecznej komunikacji, a także poprzez scedowanie obowiązków stricte
urzędniczych na wykwalifikowanych pracowników, profesjonalne zarządzanie nimi.

Program studiów został przygotowany w sposób, który umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich; efektywniejszego prowadzenie polityki finansowej parafii;
pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie istotnych dla duchownych zagadnień prawnych; lepszej współpracy
i przepływów informacji pomiędzy parafianami a kapłanami; umocnienie wizerunku parafii; rozwoju umiejętności
komunikacyjnych, analitycznych i organizacyjnych.
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Adresaci
Studia adresowane są przede wszystkim do kapłanów,
zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji
proboszcza
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i stowarzyszeniach kościelnych.

Przekazywana w trakcie zajęć wiedza jest niezbędna dla osób, którym leży na sercu dobro instytucji kościelnej
i sprawne jej funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Naukę w przygotowywanych studiach mogą podjąć absolwenci studiów wyższych, legitymujący się kwalifikacjami
I lub II stopnia, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Absolwenci
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parafią

i

organizacjami

kościelnymi

oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Ponadto nabędą podstawowe umiejętności
w zakresie praktycznego wykorzystania nauk o zarządzaniu do kierowania parafią oraz kompetencje społeczne
w zakresie doskonalenia form pracy duszpasterskiej i organizacyjnej na ternie parafii, w tym rozwiązywania
problemów organizacyjnych i finansowych oraz budowania efektywnych relacji wspólnot religijnych z ich
otoczeniem. Będą potrafili przekazywać tę wiedzę i umiejętności innym osobom zarządzającym instytucjami
kościelnymi.

Ramowy program
Program studiów podyplomowych składa się z czterech modułów tematycznych i obejmuje 200 godzin
dydaktycznych.

I. Zarządzanie
Moduł obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz współpracy parafii
z instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi, religijnymi, gospodarczymi i non-profit.

II. Finanse/ gospodarka
Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla parafii z dostępnych źródeł –
fundusze europejskie, kredyty, środki niepubliczne; obrót podatkowy w parafii; prawne uwarunkowania
prowadzenia działalności gospodarczej przez parafie i inne instytucje religijne oraz formy prawne wykonywania
przez nie działalności gospodarczej.

Wydział Prawa i Administracji UKSW, ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 17, 01-938 Warszawa
www.wpia.uksw.edu.pl

III. Prawo
Zajęcia obejmują zagadnienia regulujące funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych Kościoła
w relacjach z państwem, jednostkami samorządu terytorialnego, oświatowymi, a także wobec instytucji
kontrolnych. Moduł obejmuje elementy prawa cywilnego oraz administracyjnego dotyczącego funkcjonowania
parafii, w tym wybrane problemy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie
zabytków i problemy zarządzania cmentarzami, organizowanie imprez masowych. Ponadto słuchacze zapoznają
się z problematyką ochrony danych osobowych, instytucjami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

IV. Komunikacja społeczna
Moduł zawiera przede wszystkim zajęcia aktywizujące słuchaczy z zakresu psychologii relacji społecznych
oraz wykorzystania systemów informatycznych w funkcjonowaniu parafii. Nowe formy prowadzenia duszpasterstwa
w parafii ukazane zostaną przez pryzmat ruchów i wspólnot religijnych oraz zasad organizowania duszpasterstwa
specjalnego i specjalistycznego.

Razem: 200 godzin

Wykładowcy
W
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zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem.

Program zajęć łączy teorię z praktycznymi zastosowaniami, na co pozwala zarówno metodyka zajęć (przewaga
ćwiczeń), jak i zespół wykładowców stworzony przede wszystkim przez pracowników naukowych WPiA UKSW
posiadających także długoletnią praktykę zawodową. Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy – prawnicy,
ekonomiści, psycholodzy, księża. Są to jednocześnie osoby znające problematykę Kościoła i innych organizacji
religijnych. Obok osób świeckich zajęcia poprowadzą również osoby duchowne, mające doświadczenie i autorytet
w zakresie poszczególnych zagadnień.
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Kierownik studiów
Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor
habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego.
Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa
i Administracji UKSW. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Warszawsko-Praskiej oraz wykładowca prawa wyznaniowego i kanonicznego.
Sędzia Sądu Metropolitalnego w Warszawie. Członek Rady Prawnej KEP
od 2006 r. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego
i konkordatowego.

Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry (200 godzin), od października 2015 r. do czerwca 2016 r. Zajęcia odbywają się w formie
zjazdów w piątki i soboty w kampusie Wydziału Prawa i Administracji UKSW przy ul. K. Wóycickiego 1/3
w Warszawie. Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością przeciętnie raz na dwa tygodnie. Planowane są dwa
zjazdy w miesiącu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach
interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Minimalna liczba słuchaczy wynosi 50 osób. Koszt studiów wynosi 3600 zł (płatne jednorazowo lub w ratach
miesięcznych).

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych UKSW po uzyskaniu zaliczenia
końcowego. Warunkiem końcowego zaliczenia studiów jest uczestnictwo w większości zajęć oraz zdanie ustnego
egzaminu dyplomowego. Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem.
W trakcie studiów przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej.
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Kontakt:
(sekretarz studiów)
dr Marta Osuchowska
Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego
WPiA UKSW
e-mail: m.osuchowska@uksw.edu.pl
tel. 602 771 672
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