
 
 

 CZŁOWIEK – WSPÓLNOTA – PRACA 

KURS LIDERA 

PROGRAM  
 

Sesja I stacjonarna: 26-28.10.2022 (20h) 

26 października 2022 r., środa  
 

„Co to jest szczęście i jak być szczęśliwym?  
Gdzie kończy się sens pogoni za dobrobytem?  
Gdzie jest granica między ambicją a miernością?  
Jak nie pomylić miłości własnej z hedonizmem?  
Jak na te pytania odpowiadają liderzy?  
Ta sesja dotyczy spraw podstawowych i raczej nie ma szans, 
że każdy wyjdzie z niej z gotowymi odpowiedziami. Mimo to 
spróbujemy!” 

Robert Kawałko 

15.00-16.30 Rozpoczęcie kursu, prezentacja 
trenerów, prezentacja uczestników 
i zasad udziału w kursie  

Robert Kawałko, 
Jerzy Mika, 

dr Sylwia Wrona, 
dr hab. Ryszard Stocki, 

Krzysztof Wolski 

16.30-16.45
  

Przerwa kawowa  

16.45-18.15  Samoocena, oczekiwania, standard 
życia  

Robert Kawałko 

18:30  Kolacja  



„Z czasem będzie trudno coś zrobić. Bo on nieuchronnie 
biegnie. Dlatego na zajęciach skupimy się na naszych 
możliwościach. Być może uda się dobrze zaplanować nasze 
działania i je skutecznie realizować. Jedno jest pewne, ci co 
posłuchają, będą mogli od tej sesji mieć tanim kosztem jedną 
albo dwie godziny dziennie na to, co będą chcieli.  
To nie obiecanki – to zasada. Zapraszam na zajęcia.”  
 

Jerzy Mika 

9.00-11.00 Zmiana siebie i swojego stylu życia, 
zarządzanie sobą w czasie (cz. 1) 

Jerzy Mika 

11.00-11.15 Przerwa kawowa   

11.15-13.15 Zmiana siebie i swojego stylu życia, 
zarządzanie sobą w czasie (cz. 2) 

 Jerzy Mika 

13.15-14.15 Obiad  

14.15-15.45 Sylwetka managera i narzędzia rozwoju 
managera (cz. 1.) 

dr Sylwia Wrona 

15.45-16.00 Przerwa kawowa   

16.00-17.30 Sylwetka managera i narzędzia rozwoju 
managera (cz. 2) 

dr Sylwia Wrona 

17.30-18.00 Duchowość lidera w nauczaniu 
ks. Kolpinga / Kolping-lider 

ks. Jan Nowakowski 

18.00 Kolacja   

“Jednym z najważniejszych problemów związanych 
z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi jest kwestia 
przywództwa. Skuteczne przywództwo jest zakorzenione 
w zdolnościach liderów do zwiększania czy podtrzymywania 
zaangażowania ludzi związanych z organizacją, dla 
osiągnięcia założonych wcześniej celów. Deklarowane przez 
liderów organizacyjnych wartości oraz prezentowane 
postawy wpływają na cele organizacji, sposób jej działania 
i sprawne funkcjonowanie.  
A czym dla Ciebie jest przywództwo? Jakim chciałbyś być 
przywódcą? Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj liderzy 
organizacji pozarządowych?” 

dr Sylwia Wrona 

27 października 2022 r., czwartek  



Sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności—Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030 

28 października 2022 r., piątek  
 
„Organizacje społeczne, czyli nastawione na tworzenie 
i chronienie różnych elementów dobra wspólnego w swojej 
działalności stoją najczęściej przed problemami 
złośliwymi, to znaczy problemami, które są złożone, 
w których ścierają się różne grupy interesów, które są 
niejednoznaczne i których nie da się rozwiązać w ramach 
jednej dyscypliny, czy dziedziny działania. Na zajęciach 
chciałbym nauczyć rozpoznawać takie problemy 
i pokazać jak można przygotowywać plany strategiczne 
do ich rozwiązywania, a następnie jakimi metodami 
zarządzać na poziomie strategicznym i operacyjnym, aby 
sobie z tymi problemami poradzić.” 

 

dr hab. Ryszard Stocki 

9.00 - 11.30 Zarządzanie strategiczne i operacyjne Dr hab. Ryszard Stocki 

11.30-11.45 Przerwa kawowa   

11.45 - 14.15 Planowanie strategiczne Dr hab. Ryszard Stocki 

14.30 Obiad   

ORGANIZATOR: 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 
www.kolping.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu  



Robert Kawałko 
Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).  Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, 
twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra. Trener fundraisingu, 
mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno 
w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych. 
Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu 
organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. 
Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami. 

Jerzy Mika 
Całkowicie w świecie kształcenia i rozwoju, szczególnie dorosłych. Podejmujący tematy 
organizacji, zarzadzania, fundraisingu. Często pracuje przeprowadzając organizacje i firmy 
przez zmiany. Zmiana to ulubiony temat. Tak jak rozwój osobisty i zarządzanie sobą w czasie. 
Kształcenie naprzemienne to główna idea pracy. Pracownik naukowy Uniwersytetu (do 1999 
roku) Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. Szef Szkoleń a potem 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Współpracownik programu HR – 
inżynierowie dla przemysłu – Silesianum Professional. Instruktor harcerski. Redaktor 
podręcznika Fundraising. Nauczyciel akademicki (UO,UW,UAM,WSB,UPJPII,UKSW), 
wychowawca. Współtwórca Akademii Rodziny. Przedsiębiorca. Od ponad 30 lat związany 
z organizacjami trzeciego sektora. Ojciec i mąż. Żeglarz i kierowca. Pasjonat renowacji. Lubi 
ludzi. 

Ks. Jan Nowakowski 
Prawie cała jego duszpasterska posługa związana była z Bochnią.  Najpierw służył jako 
wikariusz, zajmując się młodzieżą formującą się w Ruchu Światło-Życie, przez 9 lat był 
kapelanem szpitala, a przez 34 lata—proboszczem parafii św. Pawła Apostoła w Bochni, którą 
organizował od podstaw, budując w niej nowoczesny, okazały kościół.  Uaktywnił wiernych 
świeckich w licznych grupach apostolskich, m.in.. Przez 15 lat prowadził teatr parafialny. 
Za aktywność kulturalno - społeczną został honorowym ambasadorem Bochni.  
Od 10 lat jest prezesem Rodziny Kolpinga w Bochni. W 2020 r. został wybrany prezesem 
krajowym  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i obecnie jest kustoszem relikwii 
bł. ks. Adolpha Kolpinga.  
 
prof. Ryszard Stocki 
Psycholog, doradca, doktor habilitowany, Współzałożyciel Towarzystwa Doradczego, 
zajmującego się wdrażaniem systemów pełnej partycypacji w zarządzaniu. Autor książek 
i publikacji, doradca oraz ekspert dla wielu organizacji i korporacji, m.in. NSZZ “Solidarność” 
oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania. Od lat zajmuje się psychologiczną teorią 
uczestnictwa, będącą kontynuacją filozoficznej teorii uczestnictwa Karola Wojtyły. 

dr Sylwia Wrona 
Asystentka w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Instytutu Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą 
zarządzania lokalnymi organizacjami pozarządowymi, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, a także metodologii badań ilościowych i jakościowych. Dorobek naukowy 
obejmuje współautorstwo pięciu monografii naukowych oraz ponad czterdziestu artykułów 
w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu zarządzania 
organizacjami pozarządowymi i publicznymi. Bierze udział w projektach badawczych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji czy Urząd 
Miasta Krakowa. 

SYLWETKI PRELEGENTÓW 


