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Organizacja Pracy Akcja Katolickiej w Polsce

opracowano na podstawie:
ankiet Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej samo-oceniaj cych

aktualny stan organizacyjny Akcji Katolickiej w Polsce,
dokumentów i do wiadcze  z organizacji pracy Akcji Katolickiej

Wst p
Aby spe ni  oczekiwania jakie stawia si  przed Akcj  Katolick  w Polsce nale y

zach ca  si  nawzajem do sta ej gotowo ci i gorliwo ci w wykonywaniu systematycznej
pracy. S  powinna temu sta a wymiana dotychczasowych do wiadcze  poszczególnych
Diecezjalnych Instytutów. Mo e ona pomóc wszystkim cz onkom Akcji Katolickiej
w ocenie ich rzeczywistych mo liwo ci i przej ciu sprawdzonych wzorów do
na ladowania, chroni c przed powielaniem ewentualnych b dów oraz daj c szans  na ich
wcze niejsze skorygowanie. Temu celowi ma s  niniejsze opracowanie. Jest ono
propozycj  ujednolicenia organizowania pracy Akcji Katolickiej w Polsce w oparciu o jej
metod  dzia ania: widzie , ocenia , dzia .

I. Widzie
Zarz d Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce celem zapoznania si

z aktualn  sytuacj  organizacyjn  Akcji Katolickiej w poszczególnych diecezjach
zaproponowa  Diecezjalnym Instytutom dokonanie samooceny na podstawie
poni szej ankiety:

1. Tre  ankiety

Zarz d KIAK w Polsce prosi Zarz dy DIAK o udzielenie odpowiedzi z poni szej ankiety
i  dostarczenie  ich  w  terminie  – maksymalnie w dniach jesiennych rekolekcji Rady
KIAK. Zebrany materia  pozwoli na wspóln  samoocen  stanu AK w Polsce a szczero
odpowiedzi b dzie wyrazem troski o jej rozwój.

1/. Prosz  opisa  jak powstawa a AK w Waszej diecezji?
- poda  dat  powo ania
- krótko scharakteryzowa  jej dotychczasowy rozwój
- wskaza  jakie najwi ksze przedsi wzi cie podj li cie w swojej dzia alno ci
- oceni  stopie  zaanga owania cz onków, cz onków funkcyjnych, asystentów
- opisa  wyposa enie DIAK-ów (baza, lokale, sprz t),
- wymieni  podstawowe formy dzia alno ci zbiorowej AK diecezjalnej w wymiarze

ponad - parafialnym
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2/. Prosz  opisa  czy jest, a je eli tak, to jak prowadzona jest w Waszej diecezji
sta a formacja cz onków AK?

- czy przynajmniej raz w roku s  rekolekcje dla cz onków funkcyjnych AK?
- czy ka dy cz onek AK ma szans  skorzysta  z organizowanej przez AK formacji

– je eli tak, jak to wygl da?
- czy w prowadzonej formacji uczestnicz  asystenci ko cielni?
- jak wygl da roczny kalendarz formacyjny AK w Waszej diecezji?
- czy AK diecezjalna ma okazj  przynajmniej raz w roku spotka  si  z Pasterzem

diecezji, je eli tak, czy jest to Rada DIAK?

3/. Prosz  opisa  dzia alno  akcyjn  AK w Waszej diecezji?
- czy prowadzona dzia alno  jest oparta na opracowanym corocznie programie

pracy , je eli tak, to w jakiej formie i kiedy POAK otrzymuj  ten program?
- czy w programach pracy uwzgl dniane s  zalecenia AK w Polsce?
- jakie realizowane zadanie jest Wasz  mocn  stron ?
- co stanowi najwi ksze trudno ci w realizacji podejmowanych zada ?
- jak wygl da dokumentowanie i sprawozdawczo  prowadzonej dzia alno ci?
- czy podejmowane akcje maj  wsparcie Waszych asystentów?

4/. Prosz  oceni  dzia alno  Rady KIAK?
- czy spe nia oczekiwania Waszego DIAK,
- nad czym winien bardziej si  skoncentrowa ,

2. Ewidencja otrzymanych ankiet

Na powy sz  ankiet  odpowiedzi otrzymano z nast puj cych Diecezjalnych Instytutów
Akcji Katolickiej w Polsce:

- Akcja Katolicka Diecezji Bielsko – ywieckiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej,
- Akcja Katolicka Archidiecezji Cz stochowskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Kieleckiej,
- Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Pelpli skiej,
- Akcja Katolicka Diecezji P ockiej,
- Akcja Katolicka Archidiecezji Pozna skiej,
- Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Siedleckiej,
- Akcja Katolicka Archidiecezji Wroc awskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej,
- Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
..................................
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II. Ocenia
Zarz d Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce po zapoznaniu si

z nades anymi materia ami w postaci w/ w ankiet dokona  ich analizy i oceny:

Podsumowanie
1. Prosz  opisa  jak powstawa a AK w Waszej diecezji?

- poda  dat  powo ania
- krótko scharakteryzowa  jej dotychczasowy rozwój
- wskaza  jakie najwi ksze przedsi wzi cie podj li cie w swojej dzia alno ci
- oceni  stopie  zaanga owania cz onków, cz onków funkcyjnych, asystentów
- opisa  wyposa enie DIAK-ów (baza, lokale, sprz t),
- wymieni  podstawowe formy dzia alno ci zbiorowej AK diecezjalnej w wymiarze ponad –

parafialnym

- Wi kszo  Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce spo ród tych, które
nades y ankiety, powsta o na podstawie dekretów Ksi y Biskupów
Ordynariuszy   w latach 1995 – 1997.

- W 10-ciu diecezjach jest mowa o sta ym i systematycznym wzro cie liczby
Parafialnych Oddzia ów, w jednej stan si  nie zmieni . Akcentowanym problemem
jest obumieranie jednych oddzia ów AK, a w ich miejsce powstawanie innych.
Nie wspomina si  o powodach i decyzjach odwo uj cych, które spowodowa y, e
Parafialne Oddzia y zaprzestawa y swojej dzia alno ci. By  mo e decyzji takich
w ogóle nie by o. wiadczy o tym informacja zawarta w jednej z ankiet, wed ug
której Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej wprost wskazuje na tylko formalne
istnienie POAK, w których spotkania si  nie odbywaj  i nie jest prowadzona
adna dzia alno . Wiedz  swoj  na ten temat wywodz  jedynie z faktu braku

kontaktu i nieobecno ci przedstawicieli tych parafii na organizowanych przez
DIAK spotkaniach, a nie na podstawie znajomo ci rzeczywistej sytuacji
w poszczególnych parafiach. Nie wykonywana praca w terenie prowadzi do
pewnych uogólnie , do uto samiania dzia alno ci POAK z dzia alno ci  DIAK,
natomiast brak stosowania si  do zalece  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
w Polsce sprawia, e i w diecezjach Akcja Katolicka pos uguje si  ró nym
nazewnictwem (AIAK zamiast DIAK),

- Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej s usznie wskazuj  na najwi ksze swoje
przedsi wzi cia te dzia ania, które wypracowuj  pewn  sta , powtarzaln
metod  formacji (np. szko y i centra formacji) oraz akcji (np. coroczne programy pracy,
systematyczny wzrost liczby cz onków czy POAK, organizacja masowych wydarze
o zasi gu regionalnym, diecezjalnym czy krajowym). Najwi kszym jednak sukcesem
Akcji Katolickiej w poszczególnych diecezjach oprócz prowadzonej lepiej lub
gorzej dzia alno ci, wydaje si  by  sam fakt trwania i jednoczenia si  jej cz onków
w nieustannym podejmowaniu wspó pracy wieckich i duchownych w dziele
duszpasterskim Ko cio a w Polsce. Cz sto samoocena osi gni  DIAK-ów jest
ró na w zale no ci od ich mo liwo ci zorganizowania i zaanga owania si
cz onków. To co dla jednych jest normaln  prac , realizacj  podejmowanych
i kontynuowanych corocznie dzia , dla innych jest szczególnym osi gni ciem.

- Prawie wszystkie DIAK-i wskazuj  na jedn  trzeci  liczby cz onków jako na
nieaktywnych. Aktywno  wzrasta wraz z pe nion  funkcj  a podejmowane
inicjatywy zawsze uaktywniaj  cz onków. Zarz dy i Ks. Asystenci Diecezjalni s
bardziej aktywni od cz onków i Ks. Asystentów POAK. Przedstawiony stopie
zaanga owania si  cz onków potwierdza i wskazuje, e szczególn  prac  nadal
Akcja Katolicka musi wykonywa  tam, gdzie jej rzeczywista obecno  b dzie
decydowa  o jej rzeczywistej jako ci, przynosz c najlepsze owoce – oczywi cie
w parafiach,
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- Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej pracuj  w ró nych warunkach. Wi kszo
posiada bardziej lub mniej wyposa one biura z lokalizacj  blisk  siedziby Biskupa
Ordynariusza. S  jednak DIAK-i, które dziel  biuro z innym stowarzyszeniem
diecezjalnym, lub wprost spotykaj  si  w mieszkaniu, najcz ciej Ks. Asystenta,

- Realizacja programów pracy zalecanych przez KIAK i DIAK sprawia, e Akcja
Katolicka wychodzi ze swoj  dzia alno ci  poza parafi . S  to g ównie
organizowane pielgrzymki, spotkania regionalne (organizacyjno – formacyjne),
wspólne wi towanie uroczysto ci Chrystusa Króla, obchody Dnia Papieskiego,

2.  Czy jest, a je eli tak, to jak prowadzona jest w Waszej diecezji sta a formacja cz onków AK?
- czy przynajmniej raz w roku s  rekolekcje dla cz onków funkcyjnych AK?
- czy ka dy cz onek AK ma szans  skorzysta  z organizowanej przez AK formacji – je eli tak, jak to

wygl da?
- czy w prowadzonej formacji uczestnicz  asystenci ko cielni?
- jak wygl da roczny kalendarz formacyjny AK w Waszej diecezji?
- czy AK diecezjalna ma okazj  przynajmniej raz w roku spotka  si  z Pasterzem diecezji, je eli tak,

czy jest to Rada DIAK?

- Sta a formacja cz onków jest najprostsz  i najpewniejsz  drog  rozwoju Akcji
Katolickiej. Daje si  i motywacj  do anga owania si . St d jest nieodzowna
szczególnie dla osób, które chc  sprawowa  pewne funkcje w strukturach Akcji
Katolickiej. Rozumiej c to, niektóre DIAK-i organizuj  dla nich coroczne
i obowi zkowe rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, a liczny udzia  w nich
funkcyjnych cz onków wiadczy o ich odpowiedzialno ci i zrozumieniu misji,
których si  podj li. Niestety, pojawiaj  si  trudno ci (brak mo liwo ci uzgodnienia
dogodnego terminu, niska frekwencja, brak rekolekcjonisty), które powoduj , e
wymienionych wicze  duchowych dla osób funkcyjnych nie prowadzi si ,

- Podobnie jest z organizacj  formacji dla wszystkich cz onków Akcji Katolickiej
w diecezjach, w której frekwencja równie  kszta tuje si  od dobrej do s abej.
Najcz ciej ogranicza si  jednak do POAK, gdzie rekolekcjonist  jest miejscowy
Ksi dz Asystent,

- Udzia  w formacji bior  równie  ksi a Asystenci, najcz ciej jako osoby
prowadz ce formacj , rzadziej jako wspó uczestnicy formacji,

- Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej organizuj ce formacj  dla swoich cz onków
cz sto opracowuj  roczny kalendarz formacyjny, w którym okre laj  miejsca
i terminy zaplanowanych rekolekcji i spotka . Najcz ciej odbywaj  si  one na
wiosn  i w okresie jesiennym. Zdarza si , e zaj cia formacyjne odbywaj  si
przy o rodkach akademickich. S  DIAK-i, które nie posiadaj  kalendarza
formacyjnego, a je eli ju  prowadz  formacj  to jedynie na podstawie materia ów
formacyjnych z KIAK. St d bardzo wa nym zadaniem Zarz du Krajowego b dzie
kontynuacja dobrej praktyki dalszego przygotowywania tych materia ów. Warto na
tym zadaniu si  skupi , po wi ci  mu wiele czasu i przygotowa , bo od jako ci
uformowania cz onków, od wyra nego utrwalenia w nich akcyjnego charyzmatu
zale  b dzie przysz  Akcji Katolickiej w Polsce,

- B dzie ona równie  zale na od zainteresowania si  ni  w poszczególnych
diecezjach przez Ksi y Biskupów Ordynariuszy. Samo powo anie Akcji
Katolickiej w diecezji i przydzielenie jej Ks. Asystenta Diecezjalnego, jest wa
decyzj  Ks. Biskupa, ale wa niejsz  jest okazane serce Pasterza Diecezji temu
specyficznemu Urz dowi w Ko ciele. Urz dowe bowiem traktowanie Urz dów,
uczyni z Akcji Katolickiej Urz dy, by  mo e i dobrze zorganizowane, ale
skostnia e, takie, o których pisa  w li cie pasterskim z 29 XI 1930, w momencie,
gdy w Polsce powo ywano przedwojenn  AK, kard. August Hlond, przestrzegaj c,
e: „...je eli choruj  na pró nie w celach, na p ytko  idea ów, na brak zrozumienia dla



7

7

misji Ko cio a; je eli kostniej  w szablonach albo gubi  si  w formu kach i technice
organizacyjnej; je eli je tocz  intrygi, zazdro ci i ambicje osobiste...- to dla ycia
parafialnego we w ciwym znaczeniu nie maj  rzeczywistego znaczenia....”
Na takim rozwoju Akcji Katolickiej nikomu nie zale y, ale ka demu zale y na Akcji

3. Prosz  opisa  dzia alno  akcyjn  AK w Waszej diecezji?
- czy prowadzona dzia alno  jest oparta na opracowanym corocznie programie pracy , je eli tak, to

w jakiej formie i kiedy POAK otrzymuj  ten program?
- czy w programach pracy uwzgl dniane s  zalecenia AK w Polsce?
- jakie realizowane zadanie jest Wasz  mocn  stron ?
- co stanowi najwi ksze trudno ci w realizacji podejmowanych zada ?
- jak wygl da dokumentowanie i sprawozdawczo  prowadzonej dzia alno ci?
- czy podejmowane akcje maj  wsparcie Waszych asystentów?

- Prawie wszystkie Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej w Polsce opracowuj
roczne programy pracy. Niektóre programy zawieraj  kalendarium wszystkich
planowanych przedsi wzi , inne podaj  jedynie zarysy i za enia, oczekuj c
inicjatywy do samodzielnego dzia ania od poszczególnych POAK i samych
cz onków,

- W diecezjalnych planach pracy s  uwzgl dniane lub przejmowane w ca ci
zalecenia programowe Akcji Katolickiej w Polsce,

- W ró nych diecezjach osi gni cia Akcji Katolickiej s  ró ne. Zale  one od tego,
jak  prac  wykona  do tej pory konkretny Diecezjalny Instytut i na czym si
skoncentrowa . Jednym -wychodzi dobra organizacja, innym -konkretne dzia anie,
które najcz ciej nabywa cech powtarzalno ci. S  to mi dzy innymi: organizacja
rekolekcji, pielgrzymek, konferencji tematycznych, koloni, szko y j zykowej,
wietlic i sto ówek, jak równie  dzia alno  wydawnicza oraz systematyczna

pomoc ubogim i bezrobotnym,
- Diecezjalne Instytuty oprócz niew tpliwych osi gni  wskazuj  równie  na

trudno ci, które przeszkadzaj  lub utrudniaj  prowadzenie dzia alno ci.
Oczywi cie najcz ciej wskazuje si  na ograniczone rodki finansowe, oraz na
ogólne s abe zaanga owanie i niech  spo eczn  do organizowania si  zarówno
ze strony wieckich jak i duchownych. Wa nym jest jednak, e przyczyn  takiego
stanu ankietowani widz  nadal w sobie, w niewystarczaj cej formacji swoich
cz onków  i w braku dostatecznego zrozumienia charyzmatu Akcji Katolickiej, do
której si  nale y,

- Wi kszo  DIAK-ów prowadzi sprawozdawczo  ze swojej dzia alno ci na
podstawie danych przekazywanych corocznie Zarz dom Diecezjalnym przez
Zarz dy POAK,

- Podejmowane inicjatywy i dzia ania Akcji Katolickiej, je li maj  autentyczne
wsparcie ze strony Ksi y Asystentów i funkcyjnych cz onków, przynosz
zamierzone owoce. Trudniej o nie tam, gdzie takiej wspó pracy nie ma.

4. Prosz  oceni  dzia alno  Rady KIAK?
- czy spe nia oczekiwania Waszego DIAK,
- nad czym winien bardziej si  skoncentrowa ,

- Podsumowuj c opinie Diecezjalnych Instytutów na temat dzia alno ci Rady
i Zarz du Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, mo na zauwa
równie  pewn  amplitud  ocen. S  zadowoleni, oboj tni ale i krytykuj cy KIAK.
Ci ostatni nazywaj  go martwym cia em, bez autorytetu i jakichkolwiek osi gni
zarówno w parafiach, jak i na forum ogólnopolskim. Najwi ksz  uwag
krytykuj cy przypisuj  znaczeniu braku wa no ci Akcji Katolickiej jako
organizacji, która powinna by  medialna i opiniotwórcza w istotnych sprawach
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ko cio a i kraju. Opini  swoj  opieraj  na przekonaniu, e ow  wa no  Akcja
Katolicka mo e osi gn  przez dobr  reprezentacj , a nie przez rzeczywist ,
masow  i autentyczn  prac  jej cz onków w terenie, szczególnie w parafii, gdzie
jest jej naturalne miejsce do prowadzenia dzia alno ci duszpasterskiej.

- Czym wi c naprawd  winien si  zaj  KIAK i na czym powinien najbardziej si
skoncentrowa ? Odpowiedzi na te pytania, te  mo na odczyta  z ankiet
przes anych przez DIAK-i. Wydaje si , e bardzo odpowiedzialnie na pierwszym
miejscu postawiono formacj , twierdz c, e dla wdro enia s ów Ojca wi tego
Jana Paw a II, aby Akcja Katolicka by a miejscem formacji apostolskiej wieckich,
nie wystarczy samo w czanie si  w realizacj  programu duszpasterskiego
Ko cio a, ale potrzeba nieustannej i dobrze przygotowanej formacji. Winna ona
da  podstawy dobrego rozumienia Ko cio a, jego apostolskiej misji, potrzeby
apostolstwa wieckich i poznania szczególnego charyzmatu Akcji Katolickiej
rodz cego ód bycia blisko Chrystusa. St d wskazuje si  potrzeb  opracowania
sta ego programu formacyjnego dla kandydatów, z którym powinni si
bezwzgl dnie zapozna  wszyscy kandydaci przed ich przyst pieniem do Akcji
Katolickiej. Jest potrzeba uregulowania i rozwi zania problemu finansowego
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce ze wskazaniem sprawdzonych
sposobów pozyskiwania i rozliczania rodków finansowych. Ponadto oczekuje si
bardziej szczegó owego opracowania niektórych bie cych zagadnie
spo ecznych, wskazuj c na te, w które ma w czy  si  Akcja Katolicka.
Ponawia si  problem konieczno ci zaistnienia w mediach katolickich
i programach ogólnopolskich, ale przede wszystkim wiedzy na temat czym jest
Akcja Katolicka. Dopiero w nast pnej kolejno ci zdaniem DIAK-ów nale oby
zadba  o promocj  przejawów jej dzia ania. W ankietach podpowiada si  wiele
innych konkretnych dzia , którymi powinien zaj  si  KIAK, ale jedna
wskazówka wydaje si  by  najbardziej aktualn  ju  na dzi . Mówi ona o tym, e
na spotkaniach Rady KIAK zbyt du o czasu po wi ca si  na sprawy
proceduralne, a za ma o czasu po wi ca si  na sprawy bie ce AK
i dyskusje o tych sprawach.
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III. Dzia
Zarz d Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce po analizie i ocenie

powy szego materia u i zapoznaniu si  z aktualn  sytuacj  Akcji Katolickiej
w poszczególnych diecezjach, proponuje niniejsze VADEMECUM, jako materia
do ewentualnego wykorzystania przy organizacji struktur w Diecezjalnych
Instytutach Akcji Katolickiej:

STATUT
AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

WST P

    Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików wieckich, którzy w zorganizowanej formie
naj ci lej wspó pracuj  z hierarchi  ko cieln  w realizacji ogólnego  celu apostolskiego Ko cio a
(Por. KK, n. 33;  DA, n. 20;  DM,  n. 15). Racj  swego istnienia Akcja Katolicka znajduje
w prawdzie o Ko ciele. Zorganizowana wspó praca wieckich z hierarchi  Ko cio a
w realizowaniu apostolskiej misji nale y od czasów apostolskich do  sta ej i owocnej tradycji
Ko cio a (Por. Rz 16, 3; Flp 4, 3).
    W naszych czasach wag  tej wspó pracy, b cej wyrazem nie tylko przynale no ci do
Ko cio a, ale bycia Ko cio em podkre li  II Sobór Watyka ski i Magisterium Posoborowe.
Tak e Ojciec wi ty Jan Pawe  II mówi c o wiernych wieckich, którzy ,,winni poczu  si
rzeczywistymi podmiotami w yciu Ko cio a“ wskaza  na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej,
jako niezast pionego  rodka formacji apostolskiej wieckich. Akcja Katolicka by a w Polsce
ywa i przynios a wiele owoców. ,,Trzeba wi c,  aby na nowo od a. Bez niej bowiem

infrastruktura zrzesze  katolickich w Polsce by aby niepe na“ (Przemówienie Jana Paw a II do
biskupów polskich podczas wizyty ,,Ad limina“, 12.01.1993 r.).
    Podejmuj c wezwanie Ojca wi tego Konferencja Episkopatu Polski powo a do ycia Akcj
Katolick  w Polsce, która jeszcze bardziej w czy ludzi wieckich w budowanie Ko cio a
Chrystusowego oraz w zorganizowan  misj  apostolsk , dzi ki której b  mogli ,,czyni
obecnym i aktywnym Ko ció  w takich miejscach i takich okoliczno ciach, gdzie jedynie przy ich
pomocy sta  si  on mo e sol  ziemi“ (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem,
w którym katolicy wieccy mog   realizowa  to powo anie, jakie otrzymali na mocy sakramentów
Chrztu i Bierzmowania (Por. KK, n. 33).

ROZDZIA  I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcj  Katolick , jest wed ug Kodeksu Prawa

Kanonicznego (KPK) publicznym  stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez
Konferencj  Episkopatu Polski, dzia aj cym w ca ym kraju (KPK kan.312 par.1 p.2),
a w  rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacj  ko cieln   (art. 34 ust. 1).

2. Akcj  Katolick  w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.
3. Akcja Katolicka rz dzi si  niniejszym statutem zatwierdzonym przez Konferencj  Episkopatu

Polski.
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Art. 2.

1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowo  prawn
w Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporz dzenie Ministra - Szefa Rady Ministrów z dnia
19. 01. 1996 r, Konkordat art. 4 ust. 3).

2. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowo  prawn  w trybie
analogicznym jak stowarzyszenie ogólnopolskie.

Art. 3.

1. Siedzib  w adz Akcji Katolickiej w  diecezji jest stolica diecezji.
2. Siedzib  w adz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.

Art. 4.
Akcja Katolicka w diecezji dzia a pod zwierzchnictwem swojego Biskupa Diecezjalnego, a Akcja
Katolicka w Polsce dzia a pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski  (KPK kan.315).

Art. 5.
Biskup Diecezjalny sprawuje opiek  nad dzia alno ci  Akcji Katolickiej w  diecezji przez
mianowanego przez siebie  Diecezjalnego Asystenta Ko cielnego. Konferencja Episkopatu Polski
sprawuje opiek  nad dzia alno ci  Akcji Katolickiej poprzez  Krajowego Asystenta Ko cielnego.

Art. 6.
Osoby sprawuj ce funkcje w  statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej nie mog
jednocze nie sprawowa   kierowniczych  stanowisk w partiach politycznych (KPK kan.317 par.4).

Art. 7.
Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików wieckich posiadaj ce w ciwy sobie
charyzmat, wspó pracuje z innymi stowarzyszeniami katolików wieckich (KPK kan. 328
i ruchami ko cielnymi.

Art. 8.

1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest w. Wojciech.
2. wi tem  Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszech wiata.

3. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

ROZDZIA  II
Cel i dzia alno  Akcji Katolickiej

Art. 9.
1. Celem Akcji Katolickiej jest pog bianie formacji chrze cija skiej oraz organizowanie

bezpo redniej wspó pracy katolików wieckich z hierarchi  ko cieln  w prowadzeniu misji
apostolskiej Ko cio a.

2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
- pog bienie ycia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz

ukierunkowanie na zadania apostolskie,
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- przenikanie warto ciami ewangelicznymi ycia spo ecznego,
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Ko cio a, a zw aszcza

- reagowanie na zagro enia wiary i  moralno ci chrze cija skiej,
- kszta cenie dzia aczy katolickich i wychowanie ich do aktywno ci w yciu spo ecznym,

gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 10.

    Akcja Katolicka mo e prowadzi :
1. dzia alno  o wiatow  i wychowawcz ,

2. dzia alno  kulturaln  i  informacyjno-wydawnicz ,
3. dzia alno  dobroczynn ,

4. dzia alno  turystyczno - sportow ,
5. dzia alno  gospodarcz .

ROZDZIA  III
Cz onkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowi zki

Art. 11.
    W ród cz onków Akcji Katolickiej wyró nia si :
1. zwyczajnych,

2. wspieraj cych.

Art. 12.
1. Cz onkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej mo e zosta  katolik wiecki, który uko czy  18 rok

ycia.
2. Przyj cie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego sta u kandydackiego.

W uzasadnionych  przypadkach sta  kandydacki mo e by  skrócony.
3. odzie  od 16 do 18 roku ycia uczestnicz ce w dzia alno ci Akcji Katolickiej maj  status

kandydata.
4. Cz onek zwyczajny Akcji Katolickiej mo e nale  do innych stowarzysze , które nie

sprzeciwiaj  si  warto ciom  i  zasadom nauki spo ecznej Ko cio a.

Art. 13.
1. Warunkiem przyj cia na cz onka Akcji Katolickiej jest o wiadczenie o gotowo ci wst pienia

do Akcji Katolickiej z one w formie pisemnej, skierowane do Zarz du Parafialnego
Oddzia u Akcji Katolickiej.

2. Uchwa  w sprawie przyj cia na cz onka Akcji Katolickiej oraz skrócenia sta u
kandydackiego podejmuje Zarz d Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarz du Parafialnego
Oddzia u Akcji Katolickiej zawieraj cy opini  parafialnego Asystenta Ko cielnego.

3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej, ich czynno ci, o których mowa w ust. 1 i 2,
przejmuj  odpowiednio parafialni i diecezjalni Asystenci Ko cielni.
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Art. 14.
    Cz onkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przys uguj  nast puj ce prawa:
1. udzia  w przedsi wzi ciach podejmowanych przez Akcj  Katolick ,

2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do w adz Akcji Katolickiej.

Art. 15.
    Do obowi zków cz onków zwyczajnych Akcji Katolickiej nale y:

1. realizowanie celów Akcji Katolickiej,
2. przestrzeganie postanowie  statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie si  do

uchwa  w adz Akcji Katolickiej,
3. acenie sk adki cz onkowskiej, ustalonej przez Walne Zebranie cz onków Parafialnego

Oddzia u Akcji Katolickiej.

Art. 16.
    Cz onkiem Akcji Katolickiej nie mo e by  ten, kto publicznie odst pi  od wiary katolickiej,
zerwa  ze wspólnot  ko cieln , albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej
wyrokiem (KPK kan. 316  par.1).

Art. 17.
    Cz onkiem wspieraj cym Akcji Katolickiej mo e by :

1. osoba fizyczna,
2. osoba prawna,

3. zrzeszenia katolickie nie posiadaj ce osobowo ci prawnej.

Art. 18.
   Cz onkom wspieraj cym Akcji Katolickiej przys uguje prawo udzia u w przedsi wzi ciach
podejmowanych przez Akcj  Katolick .

Art. 19.
    Cz onkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w przypadku:
1. rezygnacji  zg oszonej na pi mie do w ciwego Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji

Katolickiej, z onej za po rednictwem W adz Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej,
2. wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwa  Zarz du Diecezjalnego Instytutu w razie naruszenia

przepisów statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwo ania  do Biskupa
Diecezjalnego,

3. mierci.
ROZDZIA  IV

Struktura organizacyjna

Art. 20.
    Strukturami organizacyjnymi  Akcji Katolickiej s :
1. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej.
2. Parafialne Oddzia y Akcji Katolickiej.
3. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.
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A. Diecezjalne Instytuty  Akcji Katolickiej

Art. 21
    Organami Akcji Katolickiej w diecezji s :

1. Rada Diecezjalnego Instytutu.
2. Zarz d Diecezjalnego Instytutu.

3. Komisja Rewizyjna.
Art. 22.

1. W sk ad Rady Diecezjalnego Instytutu wchodz  prezesi  Parafialnych Oddzia ów  Akcji
Katolickiej.

2. Biskup  Diecezjalny mo e powo  do Rady innych cz onków Akcji Katolickiej
dzia aj cej w diecezji.

Art. 23.
1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodnicz cego zebrania, jego

zast pc  i sekretarza, którzy stanowi  prezydium zebrania.
3. Zebrania zwo uje prezes Zarz du Diecezjalnego  Instytutu, a z jego mandatu wiceprezes.
4. Zebrania zwyczajne zwo ywane s  przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miar

potrzeby lub na danie Asystenta Ko cielnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny
wniosek ¼ cz onków Rady Diecezjalnego  Instytutu. Zebranie Rady powinno by  zwo ane  w
ci gu 30 dni od daty  zg oszenia dania lub pisemnego wniosku.

5. Je eli urz d prezesa Diecezjalnego  Instytutu nie jest obsadzony Zebrania  Rady  zwo uje
Diecezjalny  Asystent Ko cielny.

Art. 24.
1. Uchwa y Rady Diecezjalnego   Instytutu   s  podejmowane  zwyk  wi kszo ci  g osów przy

obecno ci co najmniej po owy cz onków Rady.
2. osowanie jest jawne, w sprawach personalnych – tajne.

Art. 25.
      Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej nale y:
1. wybór i odwo ywanie cz onków Zarz du Diecezjalnego Instytutu.

2. wybór i odwo ywanie cz onków Komisji Rewizyjnej,
3. wybór i odwo ywanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

4. uchwalanie programów dzia ania Akcji Katolickiej w diecezji w uzgodnieniu
z   Biskupem Diecezjalnym,

5. uchwalanie wysoko ci i zasad wp at Parafialnych Oddzia ów na rzecz Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej,

6. uchwalanie preliminarza bud etowego Akcji Katolickiej w diecezji,
7. ocena rocznego sprawozdania z dzia alno ci Akcji Katolickiej w diecezji,
8. udzielenie absolutorium Zarz dowi Diecezjalnego Instytutu,

9. ocena dzia alno ci i zatwierdzenie sprawozda  Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwa  w sprawach  nale cych do zakresu dzia ania Akcji Katolickiej

w  diecezji.
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Art. 26.
      W sk ad Zarz du Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodz :

1.  prezes,
2. 2 wiceprezesów,

3. sekretarz,
4. skarbnik,

5. 1-4 cz onków.
Art. 27.

1. Prezesa Zarz du Diecezjalnego Instytutu mianuje Biskup Diecezjalny spo ród trzech
kandydatów wybranych przez Rad  Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez
Diecezjalnego Asystenta Ko cielnego.

2. Zarz d Diecezjalnego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.

Art. 28.
Zarz d Diecezjalnego Instytutu  pod przewodnictwem prezesa kieruje dzia alno ci  Akcji
Katolickiej w diecezji.

Art.29.
Prezes Zarz du Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcj  Katolick  dzia aj  w diecezji.

Art. 30.
    Do kompetencji Zarz du Diecezjalnego Instytutu  nale y:
1. wykonywanie uchwa  Rady Diecezjalnego Instytutu,
2. opracowanie programu dzia alno ci Akcji Katolickiej w diecezji,
3. zarz dzanie maj tkiem Akcji Katolickiej dzia aj cej w diecezji

4. przygotowywanie projektu preliminarza bud etowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej
w diecezji,

5. powo ywanie uchwa  Parafialnych Oddzia ów Akcji Katolickiej,
6. koordynacja i  kontrola dzia alno ci Parafialnych Oddzia ów Akcji Katolickiej,

7. sk adanie rocznych sprawozda  z dzia alno ci, przychodów i wydatków  Akcji Katolickiej
w diecezji,  Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu  oraz Zarz dowi
Krajowego Instytutu  Akcji Katolickiej,

8. wspó praca z Zarz dem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

9. wspó praca z  innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi.

Art. 31 .

1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej sk ada si  z pi ciu cz onków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej  nale y:

- przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej  dzia alno ci  Zarz du
Diecezjalnego  Instytutu,

- przedk adanie Radzie i Zarz dowi protoko ów pokontrolnych wraz z wnioskami,
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- sk adanie rocznych sprawozda  ze swojej dzia alno ci Radzie Diecezjalnego Instytutu,
- wyst powanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotycz cymi

absolutorium dla Zarz du Diecezjalnego Instytutu,
- wyst powanie z daniem zwo ania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego

Instytutu.

Art. 32.
1. Akcja Katolicka w diecezji posiada Diecezjalnego Asystenta Ko cielnego, który zapewnia

czno  stowarzyszenia z Biskupem Diecezjalnym, dba o w ciw  formacj  cz onków
stowarzyszenia oraz czuwa nad czysto ci  doktryny.

2. Diecezjalnego Asystenta Ko cielnego Akcji Katolickiej mianuje Biskup Diecezjalny.
3. Diecezjalny Asystent Ko cielny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach

Zarz du, Rady i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 33.
1. Diecezjalny Asystent Ko cielny mo e zg osi  sprzeciw wobec uchwa y Zarz du, Rady

dotycz cej spraw wiary i moralno ci.
2. Zg oszenie sprzeciwu  zawiesza uchwa .

3. O zasadno ci sprzeciwu rozstrzyga Biskup Diecezjalny.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwa , oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowi zuj .

B. Parafialne Oddzia y Akcji Katolickiej

Art. 34.
Zarz d Diecezjalnego Instytutu  Akcji Katolickiej powo uje uchwa  Parafialny Oddzia  Akcji
Katolickiej.

Art. 35.
     Organami Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej  s :
1. Walne Zebranie,

2. Zarz d,
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 36.
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczy  ka dy cz onek Parafialnego Oddzia u Akcji
Katolickiej.

Art. 37.
1. Walne Zebrania  s  zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne zebrania zwyczajne  zwo uje prezes Parafialnego Oddzia u przynajmniej   raz  w roku,

nadzwyczajne w miar  potrzeby lub na wniosek Parafialnego  Asystenta Ko cielnego, Komisji
Rewizyjnej albo te  na pisemny wniosek ¼  cz onków Parafialnego Oddzia u Akcji
Katolickiej.

3. Je eli urz d prezesa Parafialnego Oddzia u nie jest obsadzony walne zebrania  zwo uje
Parafialny Asystent Ko cielny.
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Art. 38.
     Do sposobu podejmowania uchwa  przez Walne Zebranie  Parafialnego Oddzia u stosuje si

odpowiednio art. 24 statutu.

Art. 39.
    Do kompetencji Walnego Zebrania Cz onków  Parafialnego Oddzia u nale y:
1. wybór i odwo ywanie cz onków Zarz du Parafialnego Oddzia u,

2. wybór i odwo ywanie cz onków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia u,
3. uchwalanie preliminarza bud etowego Parafialnego Oddzia u,

4. uchwalanie wysoko ci sk adek cz onkowskich
5. ocena rocznego sprawozdania z dzia alno ci Akcji Katolickiej w parafii,

6. udzielanie absolutorium Zarz dowi Parafialnego Oddzia u,
7. ocena dzia alno ci i zatwierdzenie sprawozda  Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia u,

8. podejmowanie uchwa  w sprawach nale cych do zakresu dzia ania Akcji Katolickiej
w parafii.

Art. 40.
     Inicjatywy   ponadparafialne podejmowane przez Parafialne Oddzia u Akcji Katolickiej musz
by  uzgadniane z Zarz dem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 41.
    W sk ad Zarz du Parafialnego Oddzia u wchodz :

1. prezes,
2. wiceprezes

3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. 1-4 cz onków.

Art. 42.

1. Prezesa Zarz du Parafialnego Oddzia u mianuje  Biskup Diecezjalny spo ród trzech
kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego
Asystenta Ko cielnego.

2. Zarz d Parafialnego Oddzia u wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Art. 43.
Prezes Zarz du Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddzia  Akcji
Katolickiej w sprawach wewn trznych stowarzyszenia,

Art. 44.
    Do kompetencji Zarz du Parafialnego Oddzia u nale y:
1. kierowanie dzia alno ci  Akcji Katolickiej w parafii,

2. opracowanie planów dzia alno ci Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym
Asystentem Ko cielnym,

3. zarz dzanie maj tkiem Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej,



17

17

4. przygotowanie projektu preliminarza bud etowego i bilansu rocznego,
5. zajmowanie stanowiska w bie cych sprawach Akcji Katolickiej w parafii,

6. wykonywanie uchwa  Walnego Zebrania,
7. sk adanie sprawozda  z dzia alno ci Parafialnego Oddzia u, z przychodów i wydatków

Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddzia u i Zarz dowi Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej.

8. Wnioskowanie do  Zarz du Diecezjalnego Instytutu o przyj cie kandydatów na cz onków lub
skre lenie z listy cz onków Akcji Katolickiej,

9. wykonywanie uchwa  Zarz du  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i wspó praca z nim,
10. wspó praca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami dzia aj cymi w parafii.

Art. 45.

1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddzia u sk ada si  z trzech cz onków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia u nale y:

- przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli dzia alno ci finansowej Zarz du POAK
- wyst powanie do Walnego Zebrania  i Zarz du POAK z wnioskami pokontrolnymi

oraz z daniem usuni cia uchybie ,
- sk adanie rocznych sprawozda  ze swojej dzia alno ci Walnemu Zebraniu,
  wyst powanie do Walnego Zebrania POAK  z wnioskiem dotycz cym  absolutorium

dla Zarz du POAK.
- wyst powanie z daniem  zwo ania nadzwyczajnego Walnego Zebrania POAK

Art. 46.
1. Parafialny Oddzia  Akcji Katolickiej posiada Asystenta Ko cielnego, który zapewnia czno

Oddzia u z Biskupem Diecezjalnym, dba o w ciw  formacj  cz onków oraz czuwa nad
czysto ci  doktryny.

2. Parafialnym Asystentem Ko cielnym jest mianowany przez Biskupa Diecezjalnego z zasady
proboszcz parafii, lub  w uzasadnionej sytuacji inny kap an.

3. Parafialny Asystent Ko cielny ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz du, Walnym
Zebraniu i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia u.

Art. 47.

1. Parafialny Asystent Ko cielny mo e zg osi  sprzeciw wobec uchwa y Zarz du lub Walnego
Zebrania  Parafialnego Oddzia u w sprawach dotycz cych wiary i moralno ci.

2. Do zg oszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Ko cielnego stosuje si  Art. 33
statutu.

C. Krajowy Instytut  Akcji Katolickiej

Art. 48.
    Organami  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej s :

1. Rada  Krajowego Instytutu,
2. Zarz d Krajowego Instytutu,

3. Komisja Rewizyjna.
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Art. 49.

1. W sk ad Rady Krajowego Instytutu  Akcji Katolickiej wchodz  Prezesi Zarz dów
Diecezjalnych  Instytutów Akcji Katolickiej i jeden delegat z ka dej diecezji wybrany przez
Rad  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.

2.  Krajowy Asystent Ko cielny mo e powo  w sk ad Rady innych cz onków Akcji Katolickiej
po konsultacji z biskupem ordynariuszem diecezji, z której pochodzi kandydat.

Art. 50.
1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu s  zwyczajne i nadzwyczajne.

2.  Do sposobu zwo ywania i prowadzenia zebra  Rady stosuje si  Art. 23 statutu

Art. 51.
Do sposobu podejmowania uchwa  przez Rad  Krajowego Instytutu stosuje si  art. 24 statutu.

Art. 52.
    Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu nale y:
1. wybór i odwo ywanie cz onków Zarz du Krajowego Instytutu,

2. wybór i odwo ywanie cz onków Komisji Rewizyjnej ,
3. uchwalanie wytycznych  dzia ania Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym

Asystentem Ko cielnym  Akcji Katolickiej,
4. uchwalanie preliminarza bud etowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

5. uchwalanie wysoko ci i zasad wp at Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej

6. ocena rocznego sprawozdania z dzia alno ci Zarz du Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
7. udzielanie absolutorium Zarz dowi Krajowego Instytutu,

8. ocena dzia alno ci i zatwierdzenie sprawozda  Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu,
9. podejmowanie uchwa  w  sprawach nale cych do zakresu dzia ania Akcji Katolickiej

w Polsce.

Art. 53.
    W sk ad Zarz du  Krajowego  Instytutu Akcji Katolickiej wchodz :

1. prezes,
2. dwaj wiceprezesi,

3. sekretarz,
4. skarbnik,

5. 4 cz onków.
Art. 54.

1. Prezesa Zarz du Krajowego Instytutu mianuje  Konferencja Episkopatu Polski  spo ród trzech
kandydatów wybranych przez Rad  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych
przez Krajowego Asystenta Ko cielnego.

2. Zarz d Krajowego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika na
wniosek Prezesa.
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Art. 55.
    Zarz d Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje dzia alno  Akcji Katolickiej

w wymiarze ponad diecezjalnym.

Art. 56.
   Prezes Zarz du Krajowego Instytutu reprezentuje Akcj  Katolick  w Polsce.

Art. 57.
   Do kompetencji Zarz du Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej  nale y:
1. wykonywanie uchwa  Rady Krajowego Instytutu,

2. opracowywanie wytycznych dotycz cych dzia alno ci Akcji Katolickiej w Polsce,
3. zarz dzanie maj tkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

4. przygotowanie projektu preliminarza i bilansu rocznego,
5. sk adanie rocznych sprawozda  z dzia alno ci Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków

Radzie  Krajowego  Instytutu  i  po  jej  zatwierdzeniu  –  Konferencji  Episkopatu  Polski   za
po rednictwem Krajowego Asystenta Ko cielnego.

6. zajmowanie stanowiska w sprawach dotycz cych Akcji Katolickiej w Polsce.

Art.58.
1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu sk ada si  z 5 cz onków.

2. Do zada  Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu stosuje si  Art. 31 statutu.

Art.59.
1. Akcja Katolicka posiada Krajowego Asystenta Ko cielnego, który zapewnia czno

stowarzyszenia z Konferencj  Episkopatu Polski, dba o w ciw  formacj  w stowarzyszeniu
oraz czuwa nad czysto ci  doktryny.

2. Krajowego Asystenta Ko cielnego mianuje Konferencja  Episkopatu Polski spo ród swoich
cz onków.

3. Krajowy Asystent Ko cielny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarz du,
Rady i Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu.

Art. 60.

1. Krajowy Asystent Ko cielny mo e zg osi  sprzeciw wobec uchwa y Zarz du, lub Rady
Krajowego Instytutu w sprawach dotycz cych wiary i moralno ci.

2. Zg oszenie sprzeciwu  zawiesza uchwa .
3. zasadno ci sprzeciwu rozstrzyga Konferencja  Episkopatu,

4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwa , oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowi zuj .

Art. 61.
Krajowy Asystent Ko cielny mo e zwo ywa  zebrania Diecezjalnych Asystentów
Ko cielnych.
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Rozdzia  V
Zasady sprawowania funkcji

Art. 62.
Dzia alno  organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem
okre laj  regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa
diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim- przez Krajowego Asystenta Ko cielnego Akcji
Katolickiej.

Art. 63.
Kadencja Zarz dów, Komisji Rewizyjnych, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz
powo anych cz onków Rad trwa trzy lata.

Art. 64.
    Cz onek Zarz du nie mo e by  jednocze nie cz onkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 65.

1. Zarz d Diecezjalnego Instytutu, Zarz d parafialnego Oddzia u oraz poszczególni cz onkowie
tych Zarz dów mog  by  odwo ani przed up ywem kadencji przez Biskupa Diecezjalnego.

2. Zarz d Krajowego Instytutu oraz poszczególni jego cz onkowie mog  by  odwo ani przed
up ywem kadencji przez Konferencj  Episkopatu Polski

3. Przepisy te stosuje si  odpowiednio do Rad Diecezjalnych Instytutów i Rady Krajowego
Instytutu oraz do poszczególnych cz onków tych Rad.

Rozdzia  VI

Maj tek Akcji Katolickiej

Art. 66.
Maj tek Akcji Katolickiej sk ada si  z

1. maj tku Diecezjalnych Instytutów
2. maj tku Krajowego Instytutu.

Art. 67.
    Maj tek Krajowego Instytutu tworz  wp aty Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz

maj tek w asny. Wysoko  wp at okre la regulamin uchwalony przez Rad  i zatwierdzony
przez Konferencj  Episkopatu.

Art.68.
    Maj tek Akcji Katolickiej tworz :

1. sk adki cz onkowskie,
2. darowizny, spadki i zapisy,

3. dochody z w asnej dzia alno ci gospodarczej,
4. dochody z ofiarno ci publicznej organizowanej za zgod  Biskupa Diecezjalnego.
5. ruchomo ci, nieruchomo ci i dochody z praw maj tkowych
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Art. 69.

W sprawach maj tkowych  Akcj  Katolick  reprezentuj :
- na szczeblu krajowym prezes lub zast pca i skarbnik,
- na szczeblu diecezjalnym prezes lub zast pca i skarbnik.

Rozdzia  VII

Zmiana statutu i rozwi zanie Akcji Katolickiej

Art. 70.
    Statut Akcji Katolickiej mo e zmieni  Konferencja Episkopatu Polski z w asnej inicjatywy lub
na wniosek Rady Krajowego Instytutu uchwalony wi kszo ci  2/3 g osów przy obecno ci
przynajmniej po owy cz onków Rady.

Art. 71.
1. Akcj  Katolick  w diecezji lub w parafii mo e rozwi za  lub czasowo zawiesi  Biskup

Diecezjalny z w asnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu  Akcji
Katolickiej uchwalony wi kszo ci  2/3 g osów przy obecno ci przynajmniej po owy
cz onków Rady.

2. Likwidatora rozwi zanej w diecezji Akcji Katolickiej wyznacza  Biskup Diecezjalny.

3. W przypadku rozwi zania Akcji Katolickiej w diecezji maj tek Diecezjalnego Instytutu,
pozosta y po likwidacji, staje si  w asno ci  diecezji.

Art. 72.

1. Akcj  Katolick  w Polsce mo e rozwi za  Konferencja Episkopatu Polski z w asnej
inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu  uchwalony wi kszo ci  2/3 g osów,
przy obecno ci przynajmniej po owy cz onków Rady.

2. Likwidatora rozwi zanej Akcji Katolickiej wyznacza Konferencja Episkopatu Polski.

3. W przypadku rozwi zania Akcji Katolickiej w Polsce maj tek Krajowego Instytutu,
pozosta y po likwidacji, staje si  w asno ci  Konferencji Episkopatu Polski.

Art.73.
Statut Akcji Katolickiej w Polsce wymaga do jego wej cia w ycie zatwierdzenia przez
Konferencj  Episkopatu Polski.

Rozdzia  VIII
Przepisy przej ciowe

Art. 74.
1. Kadencja Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej powo anej na podstawie Art. 50

uchylonego Statutu, wygasa z dniem wej cia w ycie niniejszego Statutu.
2. W ci gu dwóch miesi cy od wej cia w ycie Statutu, Rady Diecezjalnych Instytutów     Akcji

Katolickiej dokonaj  wyboru delegatów do Rady Krajowego Instytutu stosownie do
postanowienia Art. 49  p. 1 niniejszego Statutu.
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Regulamin Zebra
Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Przepisy ogólne

§1

1. Termin zebrania Rady i propozycj  porz dku dziennego ustala zwo uj cy zebranie  Rady.
2. Do zawiadomienia o zebraniu Rady, Zarz d Diecezjalnego Instytutu za cza materia y zgodnie

z proponowanym porz dkiem obrad.

§2

1. Zebranie   Rady   otwiera   zwo uj cy   zebranie   lub   osoba   przez   niego   wyznaczona
a nast pnie zebrani dokonuj  wyboru prezydium w' sk adzie: przewodnicz cy, wice
przewodnicz cy i sekretarz w g osowaniu jawnym.

2. Wybrany przewodnicz cy zebrania, w zale no ci od potrzeb zarz dza przeprowadzenie
wyboru:
1) Komisji Skrutacyjnej w sk adzie trzech osób – w trybie okre lonym w  § 2 ust.. 1,
2) Komisji Uchwa  i Wniosków - w okre lonym w  § 2 ust. 1.

3. W sk ad Komisji Skrutacyjnej nie mog  wchodzi  cz onkowie kandyduj cy   w wyborach do
Zarz du i Komisji Rewizyjnej.

§3

1. Wszyscy cz onkowie Rady maj  prawo bra  udzia  w zebraniu Rady, ka dy cz onek
posiada czynne i bierne prawo g osu.

2. W zebraniu Rady uczestnicz :
1) Asystent Ko cielny lub jego przedstawiciel
2) Osoby zaproszone przez Asystenta Ko cielnego i Prezesa.

3. Cz onek Rady potwierdza pisemnie swoj  obecno  na zebraniu Rady.
4. Cz onkowie, którzy zamierzaj  wzi  udzia  w dyskusji nad okre lonym punktem porz dku

zebrania, zg aszaj  si  kolejno do g osu.
5. Wyst pienia cz onków lub osób okre lonych w ust 2, pkt. 2) - nie mog  trwa  d ej ni  pi

minut.
6. W debacie nad okre lon  spraw  cz onek mo e zabiera  g os tylko dwa razy. Powtórne

wyst pienie cz onka w tej samej sprawie nie mo e trwa  d ej ni  dwie minuty.

§4

1. Z zebrania Rady sporz dza si  protokó , który podpisany przez przewodnicz cego
i sekretarza zabrania powinien wp yn  do Sekretarza Zarz du w terminie do 30 dni od dnia
obrad Rady DIAK.

2. Protokó  stanowi urz dowe stwierdzenie przebiegu zebrania Rady i powinien zawiera : dat ,
porz dek zebrania, sk ad prezydium i komisji, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki

osowa , podstawowe dane liczbowe przyj tych sprawozda  finansowych,
zatwierdzonych planów i za czon  list  obecno ci cz onków Rady. a tak e materia y
z prac Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwa  i Wniosków.

3. Do protokó u powinny by  do czone podj te uchwa y i sprawozdania.
4. Protokó  z ostatniego posiedzenia Rady udost pnia do wgl du prezydium w trakcie

trwania zebrania Rady.

Sprawy wyborcze

§ 5

Podczas zebrania wyborczego Rada wybiera:
1) Trzech kandydatów na Prezesa Zarz du.
2) Po mianowaniu Prezesa przez Biskupa Rada wybiera pozosta ych cz onków Zarz du.
3) Cz onków Komisji Rewizyjnej.
4) Delegata do KIAK
5) Innych przedstawicieli i delegatów je eli podj te uchwa y tak stanowi .
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§6

W razie uwolnienia poszczególnych funkcji w organach Diecezjalnego Instytutu, Rada
dokonuje wyborów uzupe niaj cych, stosuj c odpowiednio przepisy dotycz ce wyborów.

osowanie

§7

1. osowanie nast puje poprzez postawienie krzy yka w kratce przy nazwisku kandydata.
2. Ka dy cz onek Rady mo e odda  w g osowaniu na:

1) kandydatów na Prezesa Zarz du Diecezjalnego Instytutu - g osy maksymalnie na trzech
kandydatów

2) cz onków Zarz du Diecezjalnego Instytutu - g osy maksymalnie do ustalonego sk adu
liczebnego Zarz du zgodnie z uchwa  Rady w tym zakresie (nie wi cej jak osiem)

3) cz onków Komisji Rewizyjnej - glosy maksymalnie na pi ciu kandydatów
3. Za niewa ny uznaje si  g os oddany na karcie do g osowania innej ni  ustalona, postawienie

krzy yka poza kratk , przekre lenie karty a tak e je eli na karcie wyborczej postawiono
wi cej krzy yków ni  przys uguj cych g osów zgodnie z ust. 1. pt. 1) do 3),

§8

1. Kandydatami na stanowisko Prezesa w liczbie trzech zostaj  ci z po ród kandydatów,
którzy   w   g osowaniu   tajnym   uzyskali    bezwzgl dn    liczb    g osów    oddanych
w g osowaniu.

2. W przypadku gdy wymagana liczba kandydatów nie uzyska wymaganej ilo ci g osów,
w dodatkowej turze bierze udzia  co najwy ej dwóch kandydatów na ka de nie obsadzone
miejsce spo ród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze nie uzyskali wymaganej liczby

osów. W dodatkowym g osowaniu kandydatami zostaj  ci. którzy uzyskali kolejno
najwi ksz  liczb  g osów. W przypadku równej ilo ci g osów dodatkowe g osowanie
rozstrzygaj ce zarz dza si  tylko do tych kandydatów.

3.  Po mianowaniu Prezesa przez Biskupa pozostali wy onieni przez Rad  kandydaci mog  by
wybierani do organów Instytutu.

§9

Procedur  analogiczn  jak w § 8 stosuje si  przy wyborze sk adu osobowego Zarz du
i Komisji Rewizyjnej.

Podejmowanie uchwal

§ 10

1. W czasie zebrania Rada mo e podejmowa  uchwa y jedynie w sprawach obj tych
porz dkiem obrad.

2. osowanie nad uchwa ami jest jawne i zapada zwyk  wi kszo ci  g osów.
3. W przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego,

Wnioski formalne

§ 11

1. Przewodnicz cy zebrania mo e udzieli  g osu poza porz dkiem zebrania Rady lub
w zwi zku z dyskusji jedynie dla zg oszenia wniosku formalnego lub sprostowania

dnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy
2. Wnioski formalne mog  dotyczy  jedynie spraw b cych przedmiotem porz dku obrad

i jego przebiegu.
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Organy Zebrania Rady

§12

Organami Zebrania Rady s :
1. Przewodnicz cy i Prezydium.
2. Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Uchwa  i Wniosków.

Zakres dzia  organów zebrania Rady

§13

1. Przewodnicz cy zebrania Rady prowadzi zebrania zgodnie z porz dkiem obrad i czuwa nad
jego zgodno ci  ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególno ci:

1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porz dek dzienny zebrania oraz
zg oszone wnioski w sprawie zmiany porz dku dziennego lub odroczenie ich rozpa-
trzenia do nast pnego zebrania Rady oraz zmian w kolejno ci poszczególnych punktów
obrad,

2) zarz dza wybory komisji okre lonych w §2 ust. 2 ora/ zarz dza wybory kandydatów na
Prezesa, i cz onków Zarz du je eli jest to zebranie wyborcze,

3) sprawdza list  obecno ci i stwierdza na jej podstawie prawomocno  zebrania.

4) udziela g osu w sprawach obj tych porz dkiem dziennym zebrania Rady.

5) udziela g osu cz onkom wed ug kolejno ci zg osze .

6) sprawuje piecz  nad spokojem i porz dkiem obrad oraz wydaje stosowne zarz dzenia
porz dkowe,

7) wyja nia sposób g osowania, podaje do wiadomo ci jakie wnioski wp yn y i ustala
kolejno  losowania,

8) podejmuje inne czynno ci wynikaj ce z regulaminu zebrania Rady.

9) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porz dku obrad og asza
zamkni cie zebrania Rady,

10)sprawdza i podpisuje protokó

2. Przewodnicz cy mo e przekaza  prowadzenie poszczególnych punktów obrad
wiceprzewodnicz cemu.

§ 14

Do obowi zków Komisji Skrutacyjnej nale y:
1. Wybór przewodnicz cego Komisji,
2. Przyjmowanie zg osze  kandydatów proponowanych do Zarz du, Komisji z ich reko-

mendacji,
3. Sporz dzanie list wyborczych
4. Sprawdzenie listy obecno ci i stwierdzenie prawomocno ci wyborów,
5. Sprawdzenie urny wyborczej,
6. Zebranie g osów do urny zgodnie z list  obecno ci oraz obliczenie z uwzgl dnieniem

wa no ci oddanych g osów,
7. Sporz dzenie protoko u z wyboru 1 og oszenie wyników,
8. Protokó  z czynno ci komisji winien zawiera :

1) liczb  cz onków Rady obecnych na zebraniu,
2) liczb  osób bior cych udzia  w danym g osowaniu,
3) liczb  oddanych wa nych i niewa nych g osów, liczb  g osów oddanych za kandydatem.



25

25

§ 15

Do obowi zków Komisji Uchwa  i Wniosków nale y:
1. Wybór przewodnicz cego Komisji,
2. Opracowanie uchwa  zgodnie ze stanowiskiem Rady:
3. Rejestrowanie tre ci  sk adanych  wniosków  i  przekazywanie ich  przewodnicz cemu

zebrania,
4. Przewodnicz cy komisji lub sekretarz sk ada Radzie sprawozdanie z czynno ci komisji

i przedstawia projekty uchwa  i wnioski.

Przepisy ko cowe

§ 16

1. Sprawy dotycz ce sposobu obradowania nie obj te niniejszym regulaminem rozstrzyga
prezydium zebrania Rady zgodnie z postanowieniami statutu i przyj tymi powszechnie
zasadami obradowania.

2. Zmiana mniejszego regulaminu mo e nast pi  na wniosek Zarz du lub 1/4 cz onków Rady
3. Przyj cie zmiany postanowie  Regulaminu nast puje w formie uchwa y.
4. Regulamin niniejszy stosuje si  odpowiednio do zebra  Parafialnych Oddzia ów Akcji

Katolickiej.

§17

Regulamin wchodzi w ycie po zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego.
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Zasady obowi zuj ce w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej
przy powo ywaniu POAK,  przyjmowaniu i ustawaniu cz onkostwa

1. Powo ywanie Parafialnych Oddzia ów Akcji Katolickiej

§ 1
Powo ywanie Parafialnych Oddzia ów Akcji Katolickiej nale y do kompetencji Zarz du
Diecezjalnego Instytutu

§ 2
1. Wniosek o powo anie Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej sk ada proboszcz parafii.
2. Wniosek winien zawiera :

1)  list  kandydatów na cz onków AK wraz z dokumentacj  niezb dn  do przyj cia
w poczet cz onka AK,

2) opini  proboszcza parafii o trzech kandydatach na prezesa Zarz du POAK.
3. Proboszcz parafii przesy a wniosek wraz z za cznikami do Diecezjalnego Asystenta

Ko cielnego.

§ 3
Diecezjalny Asystent Ko cielny przekazuje dokumentacj :

1) Biskupowi Diecezjalnemu w sprawie kandydatów na  prezesa,
2) Zarz dowi DIAK wniosek  w sprawie powo ania oddzia u parafialnego i przyj cia

w poczet cz onków.

§ 4
Zarz d DIAK po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje uchwa  w sprawie powo ania POAK
w danej parafii z jednoczesnym przyj ciem na cz onków AK osób zg oszonych we
wniosku.

§ 5
Po otrzymaniu nominacji, prezes Zarz du POAK zwo uje Walne Zebranie, na którym
cz onkowie oddzia u dokonuj  wyboru pozosta ych cz onków Zarz du i Komisji
Rewizyjnej,

2. Przyjmowanie cz onków (zwyczajnych, wspieraj cych)

§ 1
Rozpocz cie sta u kandydackiego odbywa si :
1) poprzez przyj cie przez kandydata pisemnego, lub w formie zwyczajowo stosowanej

w parafii, zaproszenia w szeregi Akcji Katolickiej,
2) na podstawie indywidualnego zg oszenia si  katolika wieckiego do Parafialnego Oddzia u

Akcji Katolickiej, zaakceptowanego przez Zarz d POAK

§ 2

Sta  kandydacki, wymagany do przyj cia w struktury Akcji Katolickiej, rozpoczyna si  od
momentu podpisania przez kandydata o wiadczenia o gotowo ci wst pienia do Akcji
Katolickiej i wype nienia ankiety personalnej.
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§ 3

Po odbyciu sta u kandydat podpisuje deklaracj  cz onkowsk  i sk ada j  do Zarz du POAK.

§ 4

Zarz d  POAK  sk ada  wniosek  do  Zarz du  DIAK  o  przyj cie  cz onka  w  struktury  AK.
Do wniosku do cza:
1) opini  Parafialnego Asystenta Ko cielnego o kandydacie,
2) zdj cie formatu legitymacyjnego,
3) dane osobowe kandydata konieczne do za enia ewidencji,
4) potwierdzenie wp aty wpisowego na konto DIAK,
5) uzasadnienie do skrócenia sta u kandydackiego, je eli wniosek jest sk adany przed jego

up ywem.

§ 5

Uchwala Zarz du DIAK o przyj ciu cz onka do Akcji Katolickiej jest przekazywana do
POAK wraz z wype nion  legitymacj . Dokumentacja zwi zana z cz onkostwem (ankieta,

wiadczenie, deklaracja, kopia wniosku do DIAK, uchwala o przyj ciu, inne) jest prowadzona
w POAK.

§ 6

Wpisowe w wysoko ci ustalonej przez Zarz d DIAK pokrywa koszty zakupu i przygotowania
legitymacji  cz onkowskiej i jest dochodem DIAK.

3. Ustanie cz onkostwa

§ 1

O rezygnacji z cz onkostwa w AK cz onek powiadamia pisemnie Zarz d DIAK za po rednictwem
POAK, który do cza informacje o z eniu w POAK legitymacji oraz o nie zaleganiu ze
sk adkami cz onkowskimi.

§ 2

Uchwa a Zarz du DIAK o przyj ciu rezygnacji jest podstaw  do wykre lenia cz onka ze
struktur AK i zlikwidowaniu legitymacji.

§ 3

O mierci cz onka Zarz d POAK powiadamia pisemnie Zarz d DIAK. Powiadomienie jest
równoznaczne z wykre leniem cz onka z ewidencji.

§ 4

Zarz d  POAK  z  w asnej  inicjatywy  informuje  pisemnie  DIAK  o  ustaniu  cz onkostwa
z powodu wst pienia cz onka AK do stanu duchownego. O ile nie sprzeciwia si  to z wol
zainteresowanego, na podstawie uchwa y Zarz du DIAK staje si  on cz onkiem wspieraj cym.

§  5

Zarz d DIAK wyklucza z cz onkostwa AK w przypadku otrzymania pisemnej informacji od
Zarz du POAK, potwierdzonej przez Asystenta Ko cielnego, o odst pieniu cz onka AK od
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wiary katolickiej, zerwania ze wspólnot  ko cieln  lub podlegania ekskomunice deklarowanej
lub wymierzonej wyrokiem.

§ 6

Na wniosek Zarz du POAK Zarz d DIAK wyklucza z cz onkostwa AK za nie realizowanie
bez uzasadnionej przyczyny przez okres co najmniej 6 miesi cy obowi zków cz onkowskich,
w szczególno ci polegaj cych na:
1) nie uczestniczeniu w spotkaniach POAK,
2) nie w czaniu si  w realizacj  programu diecezjalnego i parafialnego.

§ 7

Wniosek o wykluczenie z cz onkostwa w przypadku nie realizowania obowi zków
cz onkowskich winien by  poprzedzony pisemnym upomnieniem cz onka o nie przestrzeganiu
obowi zków i wezwaniem do z enia stosownych wyja nie  o istniej cych przeszkodach.
Brak odpowiedzi na pismo w terminie 1 miesi ca od jego wys ania lub z enie
niewystarczaj cych wyja nie  zobowi zu  Zarz d POAK do z enia wniosku
o wykluczenie z cz onkostwa.

§ 8

Nie wywi zywanie si  z obowi zków cz onkowskich polegaj ce na nie p aceniu sk adek
cz onkowskich przez okres co najmniej 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia przy jedno-
czesnym braku stara  si  cz onka o uzasadnione zwolnienie z ich p acenia, stanowi podstaw
do wykluczenia z cz onkostwa.

Zasady sk adania wniosków o cz onkostwo, wr czania legitymacji
oraz przyjmowania nowych POAK

1. Sk adany wniosek musi by  kompletny, zgodny z zaleceniami zamieszczonymi w Vademecum
AK.

2. Wnioski o przyj cie nowych cz onków w struktury Akcji Katolickiej sk ada si  do Biura
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

3. Wniosek podlega rejestracji w Ksi ce Korespondencyjnej, z opisaniem  za czników.
4. Biuro AK  przekazuje wniosek do Sekretarza  Zarz du DIAK, który po sprawdzeniu

kompletno ci wniosku, przygotowuje projekt uchwa y oraz wypisuje legitymacj  cz onkowsk
na posiedzenie Zarz du DIAK.

5. Po  podj ciu  przez  Zarz d  DIAK  uchwa y  w  sprawie  przyj cia  w  poczet  cz onków  AK,
egzemplarze uchwa y wraz z nades anym wnioskiem trafiaj  do akt Biura DIAK
a 1 egzemplarz  wraz z legitymacj  jest przekazywany do w ciwego POAK za
po rednictwem odpowiedzialnego za prac  AK w dekanacie.

6. Legitymacja cz onkowska jest wr czana cz onkowi POAK w sposób uroczysty przy okazji
Dnia Skupienia lub innego spotkania ponad parafialnego. Nale y zadba  aby na spotkaniu by
obecny przedstawiciel Zarz du DIAK.

7. Uroczyste wr czanie  aktu powo uj cego nowy POAK nast puje dwa razy w roku: podczas
Pielgrzymki do Patrona Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej lub uroczysto ci Chrystusa
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Króla. Legitymacje dla cz onków nowopowstaj cego POAK s  wr czane w tym samym czasie
lub w sposób uroczysty w ich parafii.
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Dystrybucja i sposób finansowania materia ów formacyjnych

w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej

1. POAK otrzymuj  materia y formacyjne w ilo ciach:
a) po 1 egzemplarzu z wydawnictw ksi kowych  przyj tych jako materia y formacyjne

na dany rok pracy
b) po 1 egzemplarzu Biuletynu KIAK z ka dego numeru
c) po 5 egzemplarzy z ka dego numeru Biuletynu DIAK
d) po 2 zeszyty  lub inne wydawnictwa DIAK z ka dego numeru

2. Pozosta e z zakupionych lub drukowanych pozycji trafiaj :
a) do Biblioteki DIAK,
b) do ksi y asystentów/ Biuletyn DIAK/,
c) egzemplarze  ksi kowe s  sprzedawane indywidualnie cz onkom AK

3. Dystrybucja materia ów odbywa si  przy okazji spotka  /  Dni Skupienia i inne/ lub poprzez
odpowiedzialnych za dekanaty

4. Koszty zakupu i druku materia ów formacyjnych pokrywa Zarz d DIAK.

5. rodki na ten cel pochodz  z przychodów uzyskanych poprzez sk adki.

Wytyczne dla pracy odpowiedzialnych
za dekanaty

1. Pomoc POAK w realizacji podstawowych zada  statutowych tj.. formacji, apostolstwie i
realizacji programu diecezjalnego i parafialnego poprzez:

a) doradztwo
b) wspieranie organizacyjne
c) inicjowanie wspó pracy i wymiany do wiadcze  pomi dzy parafiami.

2. Koordynacja i kontrola pracy POAK w imieniu Zarz du DIAK na zasadach:

a) pomocniczo ci
b) przekazywania pozytywnych wzorów i do wiadcze
c) egzekwowania   obowi zku   prowadzenia   podstawowej   dokumentacji:   protoko y z

posiedze , listy obecno ci, dokumentacja z wyborów Prezesa i Zarz du, ewidencja
sk adek, plany pracy i sprawozdania.

d) traktowania wytycznych wydanych przez Zarz d DIAK w sprawie prowadzenia
dokumentacji, zebra  jako wzór ca do dzia ania a nie instrumentu kontroli.

3. Organizacja wspólnej pracy POAK poprzez:

a) wymiana do wiadcze  (materia ów, informacji o ciekawych przedsi wzi ciach, po-
mys ach itp.)

b) pomoc w organizacji wspólnych op atków, wi conych, ognisk, pielgrzymek, uro-
czysto ci ko cielnych, patriotycznych, festynów i zabaw bezalkoholowych, akcji
charytatywnych czy dzia alno ci gospodarczej

c) wr czanie legitymacji nowym cz onkom POAK, potwierdzanie wa no ci legitymacji
pozosta ym cz onkom

4. Pomoc w powstawaniu nowych POAK poprzez rozmowy z Ksi mi Proboszczami,
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zach canie do wysy ania przedstawicieli na rekolekcje formacyjne, pokazywanie
pozytywnych wzorów pracy AK w dekanacie.

5. Przekazywanie informacji z prac Zarz du, biuletynów i innych materia ów do POAK;
przekazywanie planów pracy, sprawozda , materia ów do biuletynu do Zarz du
DIAK poprzez:

a) po rednictwo w kolporta u do POAK materia ów, biuletynów, zeszytów AK
b) inspiracja powstawania i przekazywanie artyku ów do biuletynu
c) sporz dzanie   przez   odpowiedzialnych   za   dekanaty   raz   na   kwarta    statystyki o

wydarzeniach w POAK (np. ilo  spotka , adoracji, podj te inicjatywy, inne wa niejsze
wydarzenia).

6.   Spotkania obowi zkowe

a) dwa razy w roku -(w okresie zimowym i wczesnojesiennym) wspólne spotkania
organizacyjno-formacyjne Zarz du DlAK, odpowiedzialnych za dekanaty

b)  w terminach - do 20 lutego odpowiedzialni za dekanaty z Prezesami POAK w celu
odebrania planów pracy i przekazania bie cych informacji a do ko ca
lutego w celu jw. odpowiedzialni za dekanaty z cz onkiem Zarz du
odpowiedzialnym za rejom,

c)  w terminach - do 15 grudnia odpowiedzialni za dekanaty z Prezesami POAK w celu
odebrania sprawozda  i przekazania bie cych informacji a do 20
grudnia w celu jw. odpowiedzialni za dekanaty z cz onkiem Zarz du
odpowiedzialnym za rejon,

d) odpowiedzialni za dekanaty co najmniej raz na pó  roku odwiedz  jeden z POAK
w dekanacie

e) odpowiedzialni odpowiednio za rejony cz onkowie Zarz du w okresie swojej kadencji
odwiedz  wszystkie POAK w swoim rejonie,

f) odpowiedzialny za rejon cz onek Zarz du co najmniej raz w roku zorganizuje
spotkanie wszystkich cz onków w formie Dnia Skupienia.

Wytyczne w sprawie prowadzenia dokumentacji
w Parafialnych Oddzia ach Akcji Katolickiej

1.   Dokumentacja zwi zana ze sprawami cz onkowskimi

1. List - zaproszenie do pracy w Akcji Katolickiej.
2. wiadczenie podpisane przez kandydata jako wyra enie woli pracy w stowarzyszeniu
3. Deklaracja cz onkowska
4. Ankieta personalna
5. Wniosek Zarz du POAK wraz z opini  Asystenta Parafialnego do Zarz du DIAK w

sprawie  przyj cia  do  Akcji   Katolickiej.   Do  wniosku   winny  by   do czone
dokumenty zgodnie z zasadami przyjmowania cz onków.

6. Uchwa a Zarz du DIAK o przyj ciu cz onka.
7. Wnioski i uchwa y o wykre leniu b  wykluczeniu z cz onkostwa w Akcji Katolickiej.

2. Dokumentacja POAK jako struktur parafialnej Akcji Katolickiej

1. Dokumentacja obejmuj ca:
1) pisma wychodz ce i przychodz ce
2) dekrety Arcybiskupa
3) uchwa y organów DIAK
4) listy Asystenta Diecezjalnego
5) pisma ogólne, wytyczne itp.

2. Dokumentacja dotycz ca formacji cz onków
3. Dokumentacja dotycz ca programów diecezjalnych oraz parafialnego wraz ze spra-

wozdaniami z jego realizacji
4. Materia y zewn trzne - biuletyny, zeszyty, itp.
5. Dokumentacja posiedze  organów POAK, spotka , uczestnictwa w spotkaniach

zewn trznych
6. Kronika dzia alno ci POAK
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3. Dokumentacja finansowa

1. Rejestr sk adek cz onkowskich
2. Potwierdzenia wp ywów i wydatków
3. Inne sprawy zwi zane z dzia alno ci  finansow

Zalecany wystrój pomieszczenia
Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej

1. Krzy  w miejscu eksponowanym.
2. Logo (symbol Akcji Katolickiej).
3. Wizerunek Patrona.
4. Dekret powo uj cy POAK.
5. Szafa (rega ) zawieraj ca niezb dn  dokumentacj  POAK.
6. Biblioteczka POAK.

Instrukcja dla delegatów wizytuj cych POAK
w zwi zku z wyborem kandydatów na Prezesa POAK

1. Delegat s y pomoc  w sprawie przeprowadzenia wyborów ale nie uczestniczy
bezpo rednio w przebiegu zebrania.

2. W trakcie przebiegu wyborów delegat dokonuje sprawdzenia dokumentacji POAK,
post puj c kolejno wg punktów  protoko u z wizytacji.

3. Po wype nieniu w 2 egzemplarzach  wizytuj cy przekazuje protokó   celem Prezesowi  i
Asystentowi  POAK zapoznania si .

4. Po podpisaniu protoko u 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji POAK a drugi delegat
przekazuje wraz z protoko em z wyboru kandydatów na Prezesa Ks. Asystentowi DIAK.

5. Delegat na podstawie protoko u Komisji Skrutacyjnej wype nia cz. I i II protoko u z
wyboru kandydatów na Prezesa POAK.

6. Delegat wydaje w asn  opini  o pracy POAK opieraj c si  na ankiecie z wizytacji oraz
asnym rozeznaniu o pracy POAK.

7. Po uzupe nieniu protoko u o w asn  opini  delegat  przekazuje  w kopercie protokó   do
Ks. Asystenta Diecezjalnego.


