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Za cznik nr 1

Wzór wniosku o powo anie Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej

Do Zarz du DIAK

Proboszcz Parafii wnioskuje o powo anie Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej przy
parafii............................................................................................ i przyj cie na pierwszych
cz onków zwyczajnych Akcji Katolickiej nast puj cych osób:

Imi  i Nazwisko sta  kandydacki

1. ............................................................ ........................

2. ............................................................ ........................

10. ............................................................ ........................

W za czeniu:
- deklaracja cz onkowska,
- wiadczenie kandydata o gotowo ci wst pienia do Akcji Katolickiej,
- ankieta kandydata/ cz onka
- opinia Ksi dza Proboszcza (Asystenta Parafialnego) o kandydacie.
- zdj cie kandydata.
- dane osobowe.
- potwierdzenie wp aty wpisowego.



Za cznik nr 2

DEKLARACJA CZ ONKOWSKA

Ja ni ej podpisany(a), po odbyciu wymaganego okresu sta u kandydackiego deklaruj
wst pienie do Akcji Katolickiej i prosz  o przyj cie mnie na cz onka zwyczajnego
(wspieraj cego – nale y okre li  i zadeklarowa  formy wspierania Akcji Katolickiej)

wiadczam, e:
Zapozna em(am) si  z celem dzia ania Akcji Katolickiej, którym jest pog bienie formacji
chrze cija skiej oraz organizowanie bezpo redniej wspó pracy katolików wieckich
z hierarchi  ko cieln  w prowadzeniu misji apostolskiej Ko cio a.

Znana mi jest rola Akcji Katolickiej jako organizacji katolickiej w Ko ciele
Chrystusowym.

Znany mi jest Statut Akcji Katolickiej.

Jako cz onek Akcji Katolickiej zobowi zuj  si  do przestrzegania postanowie  Statutu.
Chc  podejmowa  trud formacji i dzia alno ci organizacyjnej dla dobra Ko cio a
Powszechnego oraz w celu pog bienia swojej wiary.

.........................................
Data i podpis kandydata/ cz onka

Za cznik nr 3

wiadczenie o gotowo ci
wst pienia w szeregi Akcji Katolickiej

Ja ni ej podpisany o wiadczam, e wyra am gotowo  wst pienia do Akcji Katolickiej.
Przyjmuj  do wiadomo ci, e okres kandydacki trwa jeden rok, a warunkiem uzyskania
cz onkostwa jest uczestniczenie w tym czasie w formacji i pracach organizacyjnych na szczeblu
parafii i diecezji.

..............................................
Podpis kandydata



Za cznik nr 4

Protokó  Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzenia g osowania w sprawie wyboru

3 kandydatów na Prezesa POAK

1. Komisja Skrutacyjna w sk adzie:

1) Przewodnicz cy  ............................................................
2) Wiceprzewodnicz cy ....................................................
3) Sekretarz                    ...................................................

stwierdza, e w Walnym Zebraniu Cz onków POAK Parafii ................................. uczestniczy
.................cz onków co stanowi kworum wystarczaj ce do podejmowania wi cych uchwa .

2. W wyborach  trzech kandydatów na Prezesa POAK zg oszono w kolejno ci alfabetycznej
nast puj cych kandydatów:

1) ..............................................
2) ..............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................

3.  Po przeprowadzeniu tajnego g osowania Komisja stwierdza, e:

1) Wydano kart do g osowania     ...................
2) Oddano g osów                         ...................
3) W tym g osów

a) wa nych                          ...................
b) osów niewa nych         ...................

4. Poszczególni kandydaci uzyskali:

1)  .........................................
2) .......................................
3) .........................................
4) ........................................
5) .......................................

5.  Komisja stwierdza, e nast puj cy kandydaci uzyskali kolejno wymagan  liczb  g osów   i zostali
wybrani na kandydatów na Prezesa POAK:

1) .......................................
2) .......................................
3) ......................................

Na tym protokó  zako czono.                                    Podpisy cz onków Komisji:

1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................



Za cznik nr 5

Protokó  Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzenia g osowania w sprawie wyboru

Zarz du POAK

1. Komisja Skrutacyjna w sk adzie:

1) Przewodnicz cy  ............................................................
2) Wiceprzewodnicz cy ....................................................
3) Sekretarz                    ...................................................

stwierdza, e w Walnym Zebraniu Cz onków POAK Parafii ............................... uczestniczy
.................cz onków co stanowi kworum wystarczaj ce do podejmowania wi cych uchwa .

2. W wyborach  Zarz du POAK zg oszono w kolejno ci alfabetycznej nast puj cych kandydatów:
1) ..............................................
2) ..............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) ...........................................
7) .........................................

3.  Po przeprowadzeniu tajnego g osowania Komisja stwierdza, e:
1) Wydano kart do g osowania      ...................
2) Oddano g osów                         ...................
3) W tym g osów

a) wa nych                       ....................
b) osów niewa nych      ...................

4. Poszczególni kandydaci uzyskali:
1) ........................................
2) .........................................
3) ........................................
4) ........................................
5) .......................................
6) .......................................

5.  Komisja stwierdza, e nast puj cy kandydaci uzyskali kolejno wymagan  liczb  g osów   i zostali
wybrani do Zarz du  POAK:

1) .......................................
2) .......................................
3) ......................................
4) ....................................
5) ....................................
6) .....................................

Na tym protokó  zako czono.                                   Podpisy cz onków Komisji:

1) .......................................
2) ....................................
3) .....................................



Za cznik nr 6

Protokó  Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzenia g osowania w sprawie wyboru

Komisji Rewizyjnej POAK

1. Komisja Skrutacyjna w sk adzie:

1) Przewodnicz cy  ............................................................
2) Wiceprzewodnicz cy ....................................................
3) Sekretarz                    ...................................................

stwierdza, e w Walnym Zebraniu Cz onków POAK  Parafii ................................uczestniczy
.................cz onków co stanowi kworum wystarczaj ce do podejmowania wi cych uchwa .

2. W wyborach  Komisji Rewizyjnej POAK zg oszono w kolejno ci alfabetycznej
nast puj cych kandydatów:

1) ..............................................
2) ..............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................

3.  Po przeprowadzeniu tajnego g osowania Komisja stwierdza, e:
1) Wydano kart do g osowania      ...................
2) Oddano g osów                         ...................
3) W tym g osów

a) wa nych                       ....................
b) osów niewa nych      ...................

4.Poszczególni kandydaci uzyskali:
1) ........................................
2) .......................................
3) ........................................
4) ........................................
5) ........................................

5. Komisja stwierdza, e nast puj cy kandydaci uzyskali kolejno wymagan  liczb  g osów   i
zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej POAK:

1) .......................................
2) ......................................

3) ......................................

Na tym protokó  zako czono.                                    Podpisy cz onków Komisji:

1) .......................................
2) .....................................
3) ..................................



Za cznik nr 7

Papier firmowy Biskupa Miejscowo , dnia
Nr dekretu

DEKRET

Zgodnie z art. 42 p. 1 Statutu Akcji Katolickiej, mianuj  Szanownego Pana/ Pani
..............................................................Prezesem Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej
w Archidiecezji/ Diecezji................................... w parafii p.w. .......................................................
w .........................................................................

Na podj  misj  realizacji statutowych celów stowarzyszenia z serca b ogos awi

Kanclerz Kurii Biskup diecezjalny



Za cznik nr 8

Papier firmowy Biskupa Miejscowo , dnia
Nr dekretu

DEKRET

W zwi zku z powo aniem Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej w parafii p.w.
................................................. w ......................................................., zgodnie z Art. 46 p. 2
Statutu AK, niniejszym mianuj  Ksi dza Proboszcza Parafialnym Asystentem Ko cielnym Akcji
Katolickiej. Ksi dzu Asystentowi powierzam trosk  duszpastersk  na tym stowarzyszeniem
wed ug wskaza  statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Na owocn  pos ug  wspó pracy z katolikami wieckimi w prowadzeniu misji apostolskiej
Ko cio a

z serca b ogos awi

Kanclerz Kurii Biskup diecezjalny



Za cznik nr 9

Zaproszenie do wspólnej pracy w ramach Stowarzyszenia

Piecz tka POAK Miejscowo , data

Pan /i/

............................................

Parafialny Oddzia  Akcji Katolickiej w porozumieniu z Ksi dzem Proboszczem zaprasza
Pana (ni ) do wspólnej pracy na rzecz Ko cio a w ramach naszego Stowarzyszenia.

Akcja Katolicka jest organizacj  ko cieln , której celem jest pog bianie formacji
chrze cija skiej oraz organizowanie wspó pracy katolików wieckich z hierarchi  ko cieln  w
prowadzeniu misji apostolskiej Ko cio a. W Polsce dzia a ona od 1930 roku a jej wznowienie
po przymusowej przerwie w okresie powojennym, nast pi o na pro  Papie a Jana Paw a II. W
roku 1993 zwróci  on uwag  polskim biskupom, e brak jest tej formy duszpasterskiej w naszej
Ojczy nie, „która kiedy  by a tak ywa i przynios a tyle wspania ych owoców. Trzeba wi c, aby
na nowo o a".
W Archidiecezji (Diecezji)...................... Arcybiskup (Biskup) .............................................

erygowa  stowarzyszenie.............................roku.

Równie  w naszej parafii zaanga owanie Ksi dza Proboszcza oraz grupy wiernych da o
podstawy do zawi zania Akcji Katolickiej. „ niwo... wielkie ale robotników ma o...” - st d te
nasz  trosk  jest pozyskiwanie nowych cz onków. Ko ció  potrzebuje ludzi wieckich odwa nie

osz cych nauk  Chrystusa nie tylko w wi tyni, ale i równie  w codziennym yciu.

Zapraszamy na spotkanie wspólnoty, które odbywaj  si  w ...................... po Mszy w.

................................. ...............................
     Ksi dz Proboszcz                                                                                                                     Prezes POAK



Za cznik nr 10

Wzór wniosku POAK o przyj cie cz onka (-ów) zwyczajnych lub wspieraj cych

Piecz tka POAK                             Miejscowo , data

Zarz d

                                                           Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Zarz d Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. ..............................................

w ............................................................................sk ada wniosek o przyj cie w poczet cz onka

(-ów) zwyczajnego (wspieraj cego) Akcji Katolickiej ni ej wymienione osoby:
Imi  i Nazwisko sta  kandydacki

1. .................................... ..........................
2. .................................... ..........................
3. .................................... ..........................

W za czeniu:
- deklaracja cz onkowska,
- wiadczenie kandydata o gotowo ci wst pienia do Akcji Katolickiej,
- ankieta kandydata/ cz onka
- opinia Ksi dza Proboszcza (Asystenta Parafialnego) o kandydacie.
- zdj cie kandydata.
- dane osobowe.
- potwierdzenie wp aty wpisowego,
- ewentualne uzasadnienie wniosku o skrócenie sta u

.........................................
Podpis Prezesa POAK



Za cznik nr 11

Ankieta kandydata/cz onka AK
Cz  A

Imiona.................................................................................................................................................

Nazwisko............................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia.....................................................................................................................

Imiona rodziców.................................................................................................................................

Data i miejsce chrztu w. ...................................................................................................................

Rok i miejsce bierzmowania, imi  patrona.........................................................................................

Adres zamieszkania............................................................................................................................

Parafia.................................................................................................................................................

Telefony: d.......................; p...........................; kom.................................; faks.................................

Adres poczty komputerowej...............................................................................................................

Stan rodzinny (ma onek, dzieci).......................................................................................................

Wykszta cenie (uko czona szko a, tytu , stopie  naukowy, specjalno )..........................................

Zawód wykonywany (miejsce pracy, stanowisko, funkcja)...............................................................

Przynale no  do organizacji (w tym partii politycznych).................................................................

Szczególne zainteresowania i umiej tno ci (w tym znajomo  j zyków obcych).............................

Mo liwo  s enie umiej tno ciami lub sprz tem w dzia aniach AK..............................................

Inne wa ne opinie wed ug kandydata/ cz onka informacje............................................................
............................................................................................................................................................

Zobowi zuje si  do sta ego uaktualniania danych ankiety personalnej

Data, podpis.......................................

Cz  B

Opinia Ksi dza proboszcza (Parafialnego Asystenta Ko cielnego Akcji Katolickiej

............................................................................................................................................................

Data, podpis.......................................

Uwaga: Dane zawarte w ankiecie b  wykorzystane wy cznie dla wewn trznych celów AK.



Za cznik nr 12

Ankieta z wizytacji POAK  w.........................................................................

LOKAL

Lp. Pytanie - odpowied  zakre li  znakiem x we w ciwej rubryce w
kolejnych tabelach TAK NIE

1. Czy POAK posiada samodzielny lokal do dzia alno ci statutowej?

2. Czy udost pnione wspólnie z innymi organizacjami pomieszczenie jest
wystarczaj ce?

3. Czy lokal jest wyposa ony zgodnie z zaleceniami z VADEMECUM?

DOKUMENTACJA

4. Czy dokumentacja POAK znajduje si  na sta e w lokalu POAK?

5. Czy jest prowadzona ewidencja obecno ci na zebraniach POAK?

6. Czy jest prowadzona ewidencja sk adek cz onkowskich?

7. Czy jest prowadzona dokumentacja cz onkowska POAK?

8. Czy jest prowadzona dokumentacja Walnych Zebra  POAK?

9. Czy jest prowadzona dokumentacja podj tych przez POAK uchwa  w
sprawie absolutorium dla w adz i rocznych planów pracy POAK?

10. Czy jest prowadzona dokumentacja pracy Zarz du POAK?

11. Czy jest prowadzona dokumentacja pracy Komisji Rewizyjnej POAK?

12. Czy jest prowadzona Kronika POAK ?

ZADANIA WOBEC DIAK

13. Czy za ostatnie 3 lata s  przekazywane sprawozdania z pracy POAK?

14. Czy za ostatnie 3 lata s  przekazywane plany pracy POAK?

15. Czy wp acono za ostatnie 3 lata obowi zkowe sk adki cz onkowskie?

Uwagi

Miejscowo , data .................................................................

Podpisy:
Prezes POAK Ksi dz Asystent POAK Wizytuj cy

..................................... ..................................... .....................................



Za cznik nr 13

Dokumentacja  z post powania
w sprawie wyboru Prezesa POAK

Zebranie Cz onków Akcji Katolickiej w parafii ………………………………………

odby o si  w dniu ……………………………………………….

I. Wybór kandydatów na Prezesa POAK /musi by  3 z co najmniej 50% wa nie
oddanych g osów/
Nazwisko i imi Ilo  otrzymanych g osów
1.
2.
3.

III. Opinia delegata na wybory /ocena pracy POAK i opinia o dotychczasowym Prezesie/



Za cznik nr 14

ANKIETA     POAK

POAK

…………………………………………………………………….…………………………...........

DEKANAT ……………………………   ARCHIPREZBITERAT …...……………….……….....

Pierwszy Prezes mianowany dekretem: ………………………………………………………….....

Czy by a zmiana Prezesa? TAK/NIE   Kolejni prezesi……………………………………………..

Ilo  cz onków powo anych pierwszym dekretem: ………………………..

Ilo  cz onków, którzy odeszli z AK: ………………………..

Zmarli cz onkowie AK: ………………………..

Ilu przyby o nowych cz onków: ………………………..

Aktualny stan cz onków w POAK: ………………………..

Ilo  cz onków AK m odych (do 30 lat – stanu wolnego): ………………………..

Ilo  cz onków  AK nale cych do innych ruchów, stowarzysze  katolickich: (bez

przynale no ci do ró  ró cowych): ………………………..

Wymieni  do jakich grup

………………………………………..

………………………………………..

Wykszta cenie cz onków AK:
Podstawowe - …….

Zawodowe - …….

rednie - …….

Wy sze - …….

Ilo  kobiet w POAK: ………………………..

Ilo  m czyzn w POAK: ………………………..

Ilo  aktywnych cz onków: ………………………..

Osi gni cia:
…………………………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………………………..…………………………………………..

Problemy:
…………………………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………………………..…………………………………………..

Piecz tka POAK Podpis Prezesa



Za cznik nr 15

Uchwa a nr.................
Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w Archidiecezji/Diecezji............................................

z dnia..........................................

w sprawie: przyj cia cz onków zwyczajnych AK

Na podstawie art.13 ust.2 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, na wniosek Zarz du Parafialnego
Oddzia u Akcji Katolickiej przy parafii p.w. ........................................w..........................................
Zarz d Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uchwala:

przyj  w poczet cz onków zwyczajnych Akcji Katolickiej nast puj ce osoby:

1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia

             Prezes Zarz du DIAK

.



Za cznik nr 16

Uchwa a nr.................
Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w Archidiecezji/Diecezji............................................

z dnia..........................................

w sprawie: przyj cia cz onków wspieraj cych AK

Na podstawie art.17 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, na wniosek Zarz du Parafialnego
Oddzia u Akcji Katolickiej przy parafii p.w. ........................................w..........................................
Zarz d Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uchwala:

przyj  w poczet cz onków wspieraj cych Akcji Katolickiej nast puj ce osoby:

1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia

             Prezes Zarz du DIAK



Za cznik nr 17

Piecz tka POAK                   Miejscowo , data

Zarz d

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Zarz d Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. ..............................................

w ............................................................................przesy a wniosek o rezygnacji z cz onkostwa

w Akcji Katolickiej ni ej wymienionej osoby:
Imi  i Nazwisko

1. ................................................
2. ................................................

Jednocze nie potwierdza si , e sk adki dotychczasowe zosta y uregulowane oraz z ona
zosta a legitymacja cz onkowska.

W za czeniu:

wiadczenie o rezygnacji z cz onkostwa.
.........................................

Podpis Prezesa POAK



Za cznik nr 18

Uchwa a nr.................
Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w Archidiecezji/Diecezji............................................

z dnia..........................................

w sprawie: ustania (wykluczenia z) cz onkostwa w AK

Na podstawie art.19 p. 1 lub 2 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, na wniosek Zarz du
Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej przy parafii p.w.
........................................w.......................................... Zarz d Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej uchwala:

ustanie cz onkostwa w Akcji Katolickiej nast puj cych osób:

1. .....................................................................
2. .....................................................................

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia
             Prezes Zarz du DIAK



Za cznik nr 19

Piecz tka POAK                    Miejscowo , data

Zarz d

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Zarz d Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. ..............................................

w ...................................................................... przesy a wniosek o wykluczenie z cz onkostwa

w Akcji Katolickiej ni ej wymienionej osoby:
Imi  i Nazwisko

1. ..................................
2. ..................................

W za czeniu:

Uzasadnienie powodów z enia wniosku wraz z kopiami pism dokumentuj cych
podejmowane dzia ania POAK.

.........................................
Podpis Prezesa POAK



Za cznik nr 20

Uchwa a nr  ............/..........r

Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

z dnia .........../..............r
w sprawie powo ania  organów pomocniczych „Odpowiedzialni za prac  w rejonach” oraz
„Odpowiedzialni za prac  w dekanatach” Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji
........................................................................................ oraz okre lenia zakresu ich dzia ania

Na podstawie art. 28 oraz art.30 pkt. 1 i 5  Statutu Akcji Katolickiej w Polsce

Zarz d Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji........................................
uchwala co nast puje:

§  1
Powo uje si  organ pomocniczy Zarz du DIAK „Odpowiedzialni za prac
w rejonach”, którego zadaniem jest w szczególno ci:
1)   organizacja i koordynacja  w mieniu Zarz du DIAK pracy POAK poprzez:
a) przekazywanie ustale  z posiedze  Zarz du,
b) przekazywanie i  rozliczanie materia ów formacyjnych, wydawnictw,
c) zbieranie i przekazywanie do Zarz du DIAK planów pracy, sprawozda  oraz innych

materia ów,
d) organizacja rejonowych spotka  formacyjnych oraz akcyjnych AK,
2)   pomoc w powstawaniu nowych POAK.

§ 2
1. Odpowiedzialni za prac  w rejonach, w celu realizacji w/ w zada , s  zapraszani na wyznaczone

posiedzenia Zarz du DIAK, w których uczestnicz   z  g osem doradczym.
2. Upowa niony cz onek Zarz du w imieniu Zarz du DIAK, sprawuje bezpo redni kontakt

z odpowiedzialnymi za rejony.

§ 3
Odpowiedzialni za prac  w rejonach maj  obowi zek organizacji spotka  z prezesami POAK oraz
odpowiedzialnymi za dekanaty:
1) nie rzadziej ni  raz na kwarta  a obowi zkowo po ka dym posiedzeniu Zarz du DIAK, odbywaj cym

si  z ich udzia em,
2) z uwzgl dnieniem obowi zków wynikaj cych z Planu Pracy AK a w szczególno ci:
a)    do 20 lutego w celu zebrania planów pracy i przekazania bie cych informacji.
b)    do 15 grudnia w celu odebrania sprawozda  oraz propozycji do planu pracy na rok kolejny.

§ 4
Odpowiedzialni za prac  w rejonach sk adaj  Zarz dowi DIAK informacj  ze swojej pracy za okresy
pó roczne lub w miar  potrzeb.

§ 5
Powo uje si  organ pomocniczy Zarz du DIAK „Odpowiedzialni za prac  w dekanatach”,
którego zadaniem jest w szczególno ci:
1)  pomoc POAK w realizacji podstawowych zada  statutowych w tym poprzez:
a) doradztwo,
b) wspieranie organizacyjne,



Za cznik nr 20

Uchwa a nr  ............/..........r

Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
z dnia .........../..............r

w sprawie powo ania  organów pomocniczych „Odpowiedzialni za prac  w rejonach” oraz
„Odpowiedzialni za prac  w dekanatach” Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji
........................................................................................ oraz okre lenia zakresu ich dzia ania

Na podstawie art. 28 oraz art.30 pkt. 1 i 5  Statutu Akcji Katolickiej w Polsce

Zarz d Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji........................................
uchwala co nast puje:

§  1
Powo uje si  organ pomocniczy Zarz du DIAK „Odpowiedzialni za prac
w rejonach”, którego zadaniem jest w szczególno ci:
1)   organizacja i koordynacja  w mieniu Zarz du DIAK pracy POAK poprzez:
a) przekazywanie ustale  z posiedze  Zarz du,
b) przekazywanie i  rozliczanie materia ów formacyjnych, wydawnictw,
c) zbieranie i przekazywanie do Zarz du DIAK planów pracy, sprawozda  oraz innych

materia ów,
d) organizacja rejonowych spotka  formacyjnych oraz akcyjnych AK,
2)   pomoc w powstawaniu nowych POAK.

§ 2
1. Odpowiedzialni za prac  w rejonach, w celu realizacji w/ w zada , s  zapraszani na wyznaczone

posiedzenia Zarz du DIAK, w których uczestnicz   z  g osem doradczym.
2. Upowa niony cz onek Zarz du w imieniu Zarz du DIAK, sprawuje bezpo redni kontakt

z odpowiedzialnymi za rejony.

§ 3
Odpowiedzialni za prac  w rejonach maj  obowi zek organizacji spotka  z prezesami POAK oraz
odpowiedzialnymi za dekanaty:
1) nie rzadziej ni  raz na kwarta  a obowi zkowo po ka dym posiedzeniu Zarz du DIAK, odbywaj cym

si  z ich udzia em,
2) z uwzgl dnieniem obowi zków wynikaj cych z Planu Pracy AK a w szczególno ci:
a)    do 20 lutego w celu zebrania planów pracy i przekazania bie cych informacji.
b)    do 15 grudnia w celu odebrania sprawozda  oraz propozycji do planu pracy na rok kolejny.

§ 4
Odpowiedzialni za prac  w rejonach sk adaj  Zarz dowi DIAK informacj  ze swojej pracy za okresy
pó roczne lub w miar  potrzeb.

§ 5
Powo uje si  organ pomocniczy Zarz du DIAK „Odpowiedzialni za prac  w dekanatach”,
którego zadaniem jest w szczególno ci:
1)  pomoc POAK w realizacji podstawowych zada  statutowych w tym poprzez:
a) doradztwo,
b) wspieranie organizacyjne,



c) inicjowanie wspó pracy i wymiany do wiadcze  pomi dzy parafiami,
2) kontrol  POAK poprzez sprawdzanie realizacji planów pracy  oraz prowadzenia podstawowej

dokumentacji. Kontrola winna by  przeprowadzona przynajmniej 1 raz w kadencji w ka dym
POAK z terenu dekanatu. Zbiorcze sprawozdanie z kontroli za miniony rok odpowiedzialny
za dekanat przekazuje do Zarz du DIAK.

3) organizacj  formacji na terenie dekanatu oraz pomoc POAK w formacji kandydatów na
cz onków AK.

§ 6
Odpowiedzialni za prac  w dekanatach wspieraj  w pracy odpowiedzialnych za prac
w rejonach w realizacji nast puj cych zada :
1) zbieranie i przekazywanie planów pracy, sprawozda  oraz innych materia ów do Zarz du

DIAK,
2) pomoc w organizacji  rejonowych spotka  formacyjnych oraz akcyjnych AK.

§ 7

Odpowiedzialni za prac  w rejonach i dekanatach s  powo ywani przez Zarz d  DIAK na okres kadencji
Zarz du, w terminie nie pó niej ni  do 12 miesi cy po wyborze Zarz du na now  kadencj .

§ 8

 Uchwa a wchodzi w ycie  z dniem podj cia

............................................................................................................................................................................................



Za cznik nr 21

Uchwa a nr .........../..........r

Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

z dnia  ............../......................r

w sprawie  powo ania cz onków organu pomocniczego „Odpowiedzialni za prac  w rejonach”
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji.............................................................................

Na podstawie art. 28 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce oraz  § 6 Uchwa y nr ...............Zarz du   DIAK z dnia .........r

Zarz d Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji......................................
uchwala co nast puje:

§ 1

Powo uje nast puj cy sk ad organu pomocniczego „Odpowiedzialni za prac  w rejonach”:
1.                                              Rejon  ....................................

2.                                              Rejon  ....................................
3.                                              Rejon  ....................................

§ 2

 Uchwa a wchodzi w ycie  z dniem podj cia



Za cznik nr 22

Uchwa a nr .........../..........r

Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

z dnia  ............../......................r

w sprawie  powo ania cz onków organu pomocniczego „Odpowiedzialni za prac  w dekanatach”
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji .......................................................

Na podstawie art. 28 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce oraz  § 6 Uchwa y nr ...............Zarz du   DIAK z dnia .........r

Zarz d Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji/Diecezji......................................
uchwala co nast puje:

     § 1

Powo uje nast puj cy sk ad organu pomocniczego „Odpowiedzialni za prac  w rejonach”:

I.            Rejon.........................................
1.                                          Dekanat  ....................................

2.                                          Dekanat  ....................................
3.                                          Dekanat  ....................................

II.            Rejon.........................................
1.                                          Dekanat  ....................................
2.                                          Dekanat  ....................................

3.                                          Dekanat  ....................................

§ 2

 Uchwa a wchodzi w ycie  z dniem podj cia



Za cznik nr 23

Piecz  POAK
Lista obecno ci

na spotkaniu POAK w .........................................

L.p. Nazwisko i imi Podpis

               ...........................................,dnia ........................................



Za cznik nr 24

Piecz  POAK

Zestawienie rocznych obecno ci cz onków POAK
Parafia ...................................... rok .................

L.p. Nazwisko i imi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uwagi



Za cznik nr 25

Piecz  POAK

Zestawienie op aty sk adek  cz onkowskich w roku .............

L.p. Nazwisko i imi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

Razem strona
Suma stron 1,2,3...

Data i podpis Skarbnika                                                                                   Data i podpisy Komisji Rewizyjnej



Za cznik nr 26

Zestawienie obrotów w kasie POAK...........................................

Stan kasy POAK z roku poprzedniego .................................................................................
Przychody Rozchody

L.p. Wp ata od na dowód
wp aty KP

Kwota
wp aty

Wyp ata dla na
dowód wyp aty KW

Kwota
wyp aty

Nr dowodu
wyp aty
KP  KW

Stan kasy Uwagi

Suma p at.............................. Suma wyp at .................... Wp aty/ wyp aty................
Stan kasy na koniec roku / suma kwot z bilansu otwarcia i bie cego..........................

Data i podpis Skarbnika                                                                                                          Data i podpisy Komisji Rewizyjnej



Za cznik nr 27

Sprawozdanie z dzia alno ci POAK w roku ......

I. Walne  Zebrania
Cz onków POAK

Liczba Data Obecno
w %

Czy zebrania
rozpoczynano Msz

w.

II. Posiedzenia Zarz du
POAK

Liczba Data Obecno
w %

Uwagi

Razem
III.  Spotkania POAK Liczba Data Obecno

w %
Uwagi

Razem
IV. Czy POAK ma sta

siedzib
Tak/Nie Adres:

V. Realizacja Programu obowi zkowego Tak Nie
1. Rekolekcje dla Prezesów POAK
2. Spotkania op atkowe
3. Wiosenne Dni Skupienia
4 Jesienne Dni Skupienia



VI. Prosz  wymieni  poni ej inne podejmowane przejawy  dzia alno ci POAK

VII. Dzia ania na rzecz wzrostu liczebnego Akcji Katolickiej:

VIII Liczba cz onków zwyczajnych wg stanu na dzie  31.12. ...........r

Piecz tka POAK                        Data  i podpis Prezesa POAK
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