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Prezydent CWL 
 

 Przegląd 

Prezydent CWL jest funkcją parafialnej rady wykonawczej ze specjalnymi zadaniami dla 

Chrześcijańskiego życia rodziny wedle wytycznych Katolickiej ligi kobiet zawartych w 

Kanadyjskim podręczniku zarządzania.   

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Informuje członków Ligi o stanowisku wobec aktualnych spraw. 

 Sprzyja otwartej komunikacji. 

 Przewodniczy na wszystkich zebraniach rady i spotkaniach. 

 Podpisuje wszystkie oficjalne dokumenty. 

 Aktywnie przewodzi. 

 Po konsultacji ze współpracownikami, inicjuje przepisy. 

 Jest na bieżąco informowany o działaniach ligi, i co rocznie przedkłada raport członkom. 

 Jest członkiem z urzędu, wszystkich komitetów z wyjątkiem komitetu nominacji i elekcji. 

 Jest oficjalnym rzecznikiem Rady. 

 Wyznacza komitety. 

 Jest zaznajomiony z tekstem Krajowego podręcznika przepisów i procedur. 

 Wraz z radą jest odpowiedzialny za zgłaszanie działań do następnej, wyższej instancji.  

 Wykonuje inne obowiązki, jakie mogą być nałożone na ten urząd. 

 Posiedzenia: 

 Organizuje spotkanie zarządu przed walnym zgromadzeniem i zachęca wszystkich 

oficerów i doradców duchowych do udziału. 

 Przygotowuje program przy pomocy sekretarza raportującego (patrz wzór 

przykładowego programu, w sekcji 400 Krajowego podręcznika przepisów i 

procedur.) 

 Przewodzi zebraniom i daje czas na dyskusję o porządku obrad i przygotowuje 

zalecenia na walne zgromadzenie. 

 Walne zgromadzenie: 

 Zwołuje walne zebranie rady i zachęca członków do udziału. 

 Przygotowuje program, przy pomocy sekretarza raportującego, w oparciu o sprawy 

wynikające z posiedzenia zarządu. 

 Przewodzi walnemu zgromadzeniu, wyznacza witających i organizuje towarzyskie 

spotkanie po zebraniu. 

 Wyznacza członka odpowiedzialnego za gościnnego prelegenta. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwo w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, zgodnie z wymogami. 

 Musi mieć, co najmniej 16 lat. 

 Jest zaznajomiony z misją i celami Katolickiej ligi kobiet wedle wytycznych zawartych w 

Kanadyjskim podręczniku zarządzania. 

 Ma dobrą reputacje wśród wspólnoty parafialnej. 

 Ma stosowne ogólne wykształcenie, umiejętności kierowania i samo- prezentacji w 

sposób pozytywny. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji. 

 Musi mieć doświadczenie, jako członek zarządu przez przynajmniej jedną kadencję. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, godny zaufania i entuzjastyczny. 

 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi i ma dobre umiejętności kierownicze. 

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu. 

 Ma dobre poczucie humoru i ducha hojności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii oraz szkolenia i doradztwo poprzedniego prezydenta.  

Wiedza jest również zdobywana przez uczestnictwo w spotkaniach regionalnych. 

 

 Grupa uczestników 

Członkowie CWL parafii i ligi krajowej. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz i/lub jego pełnomocnicy są pierwszy poziom wsparcia, nadzoru i oceny. Poprzedni 

prezydent oferuje wsparcie i doradztwo i nadzór na bieżąco. Rada archidiecezji jest następnym 

poziomem wsparcia.   
 

 Długość kadencji 

 Okres dwóch lat. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze i organizacyjne. 

Będzie pomagać w lepszym poznaniu innych grup funkcjonujących wewnątrz Kościoła 

katolickiego. 

Będzie pomagać w lepszym poznaniu innych działań parafii i lokalnej społeczności. 

Jest to pozycja wolontariusza, która wymaga zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień / ___ 

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 
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 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane. 

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - CWL Przewodniczący 

 

obecnie praktykowaneJ w __________________________________________________. 

                           (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


