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S P R A W O Z D A N I E
z działalności 

AKCJI KATOLICKIEJ
 Archidiecezji Przemyskiej w 2006 r.

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie jest wypełnieniem obowiązku statutowego, wynikającego z  art. 30 
ust. 7  Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, który zobowiązuje Zarząd Diecezjalny do składania 
rocznych  sprawozdań  z  działalności,  przychodów  i  wydatków   Akcji  Katolickiej 
w  diecezji  Biskupowi  Diecezjalnemu,  Radzie  Diecezjalnego  Instytutu   oraz  Zarządowi 
Krajowego Instytutu  Akcji Katolickiej. 

Sprawozdanie  jest  przedstawieniem  rocznej  pracy  Zarządu  Diecezjalnego  oraz 
podsumowaniem aktywności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w 2006 roku.

Sprawozdanie  powstało  na  podstawie  dokumentacji  pracy  Zarządu  Diecezjalnego  oraz 
rocznych sprawozdań POAK.

II.   Stan  organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym

1. Na koniec 2005 roku działało w diecezji 235  parafialnych oddziałów. 

2. W dniu 14 maja 2006r,  na dorocznej  pielgrzymce w Strachocinie,  powołanych zostało 
8 nowych oddziałów. Na koniec grudnia 2006r jest powołanych 243 POAK. 

3. Stan członkowski na dzień 31 grudnia 2005r wynosił  3472 członków. W 2006r liczba ta 
zwiększyła się o 270 wydanych legitymacji, zmniejszyła o 32 rezygnacje, wykluczenia czy 
śmierci członków. Na 31  grudnia 2006r Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej liczy 
3710 członków.

III. Praca organizacyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

1. Doroczne posiedzenie Rady DIAK 

1) 28 stycznia Łańcut –  spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące program działania; 
msza św. i opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa J. Michalika.

2. Uczestnictwo w pracach KIAK

1) 25 lutego  Warszawa - udział delegatów w posiedzeniu sprawozdawczym KIAK,



2) 16-17 czerwca Częstochowa - Spotkanie Rady KIAK - obchody 10-lecia AK w Polsce 
/udział delegatów oraz reprezentacji DIAK/,

3) 6-7  października Warszawa – rekolekcje oraz Rada KIAK. 

3. Spotkania ogólno diecezjalne 

1) 14 maja Strachocina – Pielgrzymka do Św. Andrzeja Boboli,

2)  14  października  Sanok  –  Finał  Konkursu  Literackiego  „Jan  Paweł  II  Sługa 
Miłosierdzia”,

3) 25 listopada Przemyśl – Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla. 

4. Posiedzenia Zarządu DIAK 

1) 7-8  Stycznia  Strachocina  –  przygotowanie  Rady  DIAK:  przyjęcie  sprawozdań  za 
2005r,  projektu  programu  i  preliminarza  finansowego,;  udział  w  rekolekcjach 
i szkolenie z  organizacji dla prezesów nowych parafii,

2) 5  marca  Grodzisko  Górne  –  organizacja  Dni  Skupienia;  powołanie 
odpowiedzialnych za archiprezbiteraty i dekanaty,

3) 11  marca  Jaćmierz,  Strachocina  –  uczestnictwo  w  Dniu  Skupienia,  wręczenie 
aktów powołań dla odpowiedzialnych za pracę w archiprezbiteratach i dekanatach; 
spotkanie organizacyjne z nowo powołanymi,

4) 22  kwietnia  Głuchów,  wspólnie  z  odpowiedzialnymi  za  archiprezbiteraty  - 
organizacja Pielgrzymki do Św. Andrzeja Boboli,

5) 14  lipca  Strachocina,  wspólnie  z  odpowiedzialnymi  za  archiprezbiteraty  – 
podsumowanie pracy DIAK w I półroczu, uzgodnienia dotyczące Dnia Papieskiego; 
organizacja festynów, 

6) 18 września Strachocina – organizacja Finału Diecezjalnego Konkursu Literackiego 
z okazji Dnia Papieskiego,

7) 4  listopada  Albigowa  -  organizacja  uroczystości  Chrystusa  Króla  w  Przemyślu, 
sprawy bieżące,

8) 17  grudnia   Strachocina,  wspólnie  z  odpowiedzialnymi  za  archiprezbiteraty  – 
przyjęcie  założeń  do  Programu  na  2007,  przyjęcie  harmonogramu  spotkań 
w styczniu 2007r.; uczestnictwo w Spotkaniu Samorządowców.

5. Inne spotkania z udziałem przedstawicieli Zarządu DIAK

1) 15 stycznia Dubiecko – udział Prezesa w spotkaniu Prezesów KSM,

2) 17  marca   Przemyśl  –  wizyta  delegacji  DIAK   u  Księdza  Arcybiskupa  Józefa 
Michalika,

3) 19-20 maja Bielsko Biała – uczestnictwo delegacji  DIAK w 10-leciu AK Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej,

4) 7  października  Dubiecko  –  udział  przedstawiciela  Zarządu  DIAK  w  spotkaniu 
Prezesów KSM,

5) 16 października Przemyśl – udział przedstawicieli DIAK w 20-leciu sakry biskupiej 
Arcybiskupa J. Michalika,

6) 17 listopada Przemyśl – udział przedstawicieli DIAK w promocji książki Arcybiskupa 
J. Michalika „Kochać Boga – zrozumieć człowieka”.



IV. Realizacja Programu Pracy w roku 2006

1. Formacja 

1) Zadania formacyjne DIAK

a) Zgodnie z Programem na 2006r przeprowadzono cykl rekolekcji dla prezesów 
POAK – styczeń Strachocina,

b) Odbyły się spotkania opłatkowe w archiprezbiteratach - styczeń, 

c) 14  maja Strachocina –doroczna Pielgrzymka AK do Św. Andrzeja Boboli

d) 17  czerwca  –  Jasna  Góra  –  udział  w  jubileuszowej  10-tej  pielgrzymce  AK 
z udziałem ok. 500 członków AK z naszej diecezji.

2) Zadania formacyjne POAK

a) Wiosenne  Dni  Skupienia  –z  programem  „Przemówienia  Benedykta  XVI 
wygłoszone podczas wizyty „ad limina Apostolorum” do biskupów polskich, 

b) Jesienne  Dni  Skupienia  -  z  programem  „Homilie  Benedykta  XVI 

wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski”,

c) Spotkania adwentowe z refleksją nad książką Arcybiskupa J.  Michalika 

„Kochać Boga – rozumieć człowieka”.

2. Akcja

1) Organizacja  festynów  na  szczeblu  archiprezbiteratu  w  Krośnie,  Błażowej, 
Strachocinie  i  Tuczempach  pomyślane  jako  promocja  AK  oraz  sposób  na 
chrześcijańskie spędzenie czasu wolnego,

2) Konkurs  Literacki  z  okazji  Dnia  Papieskiego.  Wzięło  w  nim  udział  ok.  600 
gimnazjalistów  z  terenu  diecezji.  Finał  Diecezjalny  odbył  się  14  października 
w Sanoku,

3) Zarząd  DIAK  powołał  odpowiedzialnych  za  pracę  AK  w  archipezbiteratach 
i dekanatach,

4) Zarząd  DIAK  obradował  3  –  krotnie  z  udziałem  odpowiedzialnych  za  pracę 
w archiprezbiteratach oraz 1 z udziałem odpowiedzialnych za dekanaty. Po każdym 
posiedzeniu Zarządu DIAK sprawy istotne dla działalności POAK były przekazywane 
do parafii za pośrednictwem odpowiedzialnych, 

5) Zarząd  DIAK  uruchomił  stronę  internetową  DIAK,  która  jest  głównym  źródłem 
informacji o pracy AK dla jej członków. 

6) Zarząd  DIAK  zorganizował  Spotkanie  Samorządowców-  członków  AK  oraz 
zaproszonych  samorządowców:  Marszałków  Województwa,  Starostów,  Wójtów 
i Burmistrzów w łącznej liczbie ok. 120 – Strachocina 17 grudnia.

V. Praca POAK / na podstawie przesłanych sprawozdań/

1. Zgodnie  z  przyjętym  programem,  realizacja  działań  podstawowych  jest  wyrazem 
wspólnotowego działania zgodnie z charyzmatem AK. Jednym z zadań podstawowych jest 



przyjęcie programów działania a na zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności 
POAK.  Do  dnia  8  stycznia  2007r  do  Zarządu  DIAK  spłynęło  łącznie  178  sprawozdań 
z  działalności  POAK /  z  235  zobowiązanych  do  złożenia/.  Jest  to  75  % ogółu  POAK. 
Występuje przy tym znaczne zróżnicowanie - od 38% do 95% - nadesłanych sprawozdań 
z poszczególnych archiprezbiteratów. 

2. Ogólne  podsumowanie,  sporządzone  na  podstawie  nadesłanych  sprawozdań,  obrazuje 
pracę POAK w wybranych obszarach aktywności:

1) Odbyte walne zebrania -  w 80 % POAK; posiedzenia Zarządu w 75%  POAK,

2) Spotkania w parafii – POAK – i deklarują odbywanie stałych spotkań. Ich liczba jest 
różna od 4 do 13  w roku. Średnia to od 8,9 do 11,7 spotkań w roku, w zależności od 
archiprezbiteratu. Frekwencja na spotkaniach parafialnych wynosi od 70 do 76%.

3) Formy  aktywności  poza  parafialnej  deklarują  POAK-i  w  następujący  sposób:  89  % 
prezesów uczestniczyło w rekolekcjach, delegacje POAK-ów brały udział w: Wiosenne 
Dni Skupienia 95 %, Jesienne Dni Skupienia 93%, pielgrzymka do Strachociny 94%, 
pielgrzymka na Jasną Górę 82%, uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu 86%. 

4) 33%  POAK  zgłasza,  że  posiada  kandydatów  do  AK  biorących  udział  w  formacji. 
Pozostałe  wykazują  aktywność  w  zachęcaniu  do  członkostwa  parafian  poprzez 
indywidualne  zaproszenia,  rozmowy,  zachęty  w  ogłoszeniach  parafialnych,  spotkań 
z innymi grupami.

5) Inne  formy działalności  to:  włączanie  się  w  zbiórki  dla  potrzebujących,  organizacja 
pielgrzymek  parafialnych,  w  tym  do  sanktuariów  maryjnych,  przygotowywanie 
różnorakich nabożeństw w parafiach, prowadzenie bibliotek parafialnych, organizacja 
wypoczynku  dla  dzieci,  propagowanie  czytelnictwa  prasy  katolickiej,  dbałość 
o  katolickie  przeżywanie  niedzieli,  włączanie  się  w  prace  gospodarcze  na  terenie 
parafii,  organizacja festynów katolickich, współpraca z samorządami.

3. Uwagi, spostrzeżenia z lektury sprawozdań POAK:

1) Porównując  obecne dane do sprawozdań z poprzedniego roku nastąpiła  poprawa 
w organizacji  pracy parafialnych oddziałów. Wykazano w sprawozdaniach wzrost 
ilości odbytych walnych zebrań i posiedzeń zarządów. To dobry znak. Nie chodzi tu 
o  zbytnią  formalizację,  ale  o  odpowiednie,  przemyślane  przygotowanie  spraw 
istotniejszych:  planu pracy i sprawozdania, ich rzetelnej oceny itp.

2) Ze statystyki sprawozdań widać znaczne zróżnicowanie terytorialne w pracy POAK. 
Nie  chodzi  tu  tylko  o  samą   ilość  złożonych  sprawozdań.  Również  w  realizacji 
podejmowanych zadań widać istotne różnice, wskazujące na jakość pracy POAK w 
poszczególnych częściach diecezji.

3) Prowadzone  w  trakcie  roku  statystyki  obecności   wskazują  nadal  na  niską 
aktywność poza parafialną, która kształtuje się średnio na poziomie ok. 35%. Jest 
ona  także  zróżnicowana  terytorialnie.  Wynika  z  tego,  że  niewiele  ponad  1/  3 
członków bierze udział w stałej formacji.

4) W spotkaniach w parafiach uczestniczy średnio 72 % członków.  Ze sprawozdań 
wynika,  że  są  osoby  nieobecne   w  pracy  AK  przez  dłuższy  okres.  Faktycznie 
działających członków  w niektórych parafiach jest  co najmniej 20 % mniej niż 
wykazanych w ewidencji członków. Powody tego są różne: stan zdrowia, sytuacja 
rodzinna  czy  wyjazdy  do  pracy  za  granicę.  Jest  to  faktyczny,  nie  przewidziany 
w statucie,  stan „zawieszenia” członkostwa w AK. 

5) W nadesłanych sprawozdaniach przejawia się różnorodność form aktywności POAK 
w  życiu  parafii,  dostosowana  do  jej  specyfiki.  Akcja  Katolicka  jest  widoczna 
w  uroczystościach  parafialnych,  organizuje,  prowadzi  czy  uczestniczy 
w  nabożeństwach;  organizuje  pielgrzymki,  festyny,  dożynki  parafialne.  Bierze 



czynny udział w pracach gospodarczych      w parafii– słowem - aktywnie wykonuje 
swoje powołanie, realizując wspólnie z hierarchią misję apostolską w Kościele.

VI. Zakończenie

Niniejsze  sprawozdanie  przedkładamy  Księdzu  Arcybiskupowi  Józefowi  Michalikowi 
oraz  Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 

Dziękujemy Bogu za otrzymane w minionym roku łaski,  za  dar  powołania do Akcji 
Katolickiej, za owoce pracy  Akcji Katolickiej w naszej diecezji. 

Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi  Józefowi Michalikowi, Metropolicie Przemyskiemu 
za stałą, życzliwą opiekę oraz słowa kierowane do nas przy okazji różnych spotkań. Są one dla 
nas zawsze cennymi wskazaniami, w które wczytujemy się i staramy wdrażać w czyn. 

Dziękujemy: Księdzu Asystentowi Kościelnemu Józefowi Niżnikowi za codzienną troskę 
o naszą formację;  Księżom Asystentom Parafialnym  za  ich  opiekę nad stowarzyszeniem 
w parafiach.

Dziękujemy   osobom  sprawującym  funkcje  w  Stowarzyszeniu  oraz  członkom  Akcji 
Katolickiej  za  kolejny  rok  wspólnej  pracy  dla  Boga  i  Kościoła.  Wyrazy  szczególnego 
podziękowania kierujemy do tych członków, którzy organizowali festyny  oraz konkurs literacki 
na jego poszczególnych etapach.

Ufni w Bożą opiekę wkraczamy w Nowy Rok pracy, który przebiegał będzie pod hasłem: 

Przypatrzmy się powołaniu naszemu

Szczęść Boże !!

Przemyśl – Blizne  styczeń 2007

                                                                                                                        Prezes
                                                                                                                 Zarządu Diecezjalnego

                              



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA  2006  ROK

Bilans otwarcia – saldo z 31-12-2005r. 22.109,72
Przychody za rok 2006 53.217,87
Rozchody za rok 2006 41.130,62
Bilans zamknięcia – saldo z 08-12-2006 34.196,97

PRZYCHODY Wykonanie Plan
I. Składki członkowskie 30.782,92 46.800,00
II Organizacja festynów                                        12.782,92

lub wpłaty na pomnik Ojca św.                               1.024,80
13.425,80 5.000,00

III. Inne przychody 
wpisowe                                                                                2.672,00
Sprzedaż materiałów formacyjnych i innych                       2.672,10
Odsetki od środków na rachunku bankowym                         596,27

5.940,37 2.000,00

IV. Kwota korekcyjna / wyjaśnienie poniżej w uwagach/ 3.068,78 0
RAZEM 53.217,87 53.800

ROZCHODY Wykonanie Plan
I. Składka KIAK /wyjaśnienie poniżej w uwagach/ 3.000,00 10.000,00
II. Organizacja Rady DIAK 4.454,31 4.500,00
III. Formacja i akcja ponadparafialna

- dopłaty do kosztów rekolekcji, spotkań                             4.600,00
- pielgrzymka do Strachociny                                               1.120,50
- zakup materiałów formacyjnych KIAK                             5.050,00
- druk materiałów własnych                                                  5.866,66
- organizacja Dnia Papieskiego                                               912,56

17.549,72 22.000,00

IV. Koszty organizacyjne DIAK
- utrzymanie biura                                                                 2.504,53
- spotkania okolicznościowe                                                    518,06
- delegacje reprezentacja DIAK poza diecezją                     2.740,00
- prowizje bankowe                                                                  364,00

6.126,59 9.000,00

V. Inne działania
- wsparcie budowy kaplicy A. Boboli                                10.000,00

10.000,00 10.000,00

VI. Rezerwa finansowa 20.409,709
RAZEM 41.130,62 75.909,70

Uwagi:
1. Sprawozdanie zostało sporządzone bez okresu od 21-10-2006 do 19-11-2006 - brak wyciągów bankowych 

od  120  do  130.  Stąd  w  sprawozdaniu  jest  wykazana  po  stronie  przychodów  kwota  korekcyjna,  która 
zostanie  opisana,  po  otrzymaniu  duplikatów  wyciągów  bankowych  i  dołączona  do  niniejszego 
sprawozdania.

2. Zarząd DIAK wykonał na rzecz KIAK druk VADEMECUM – organizacja pracy AK w Polsce za kwotę 
3.000 zł. Zapłata – nie ujęta w sprawozdaniu - nastąpiła pod koniec 2006r. DIAK  wydrukuje na własny 
koszt także materiały formacyjne dla KIAK. Uwzględniając te dwie pozycje nastąpi pełne rozliczenie kwoty 
planowanej tegorocznej składki na rzecz KIAK.

         SKARBNIK DIAK                                                                                   Prezes Zarządu DIAK

                                                               



PRELMINARZ  BUDŻETOWY
NA 2007 ROK

Bilans otwarcia – saldo z 08-12-2006r. 34.196,97

Przychody za rok 2006 58.300,00

Rozchody za rok 2006 92.496,97

PRZYCHODY Wykonanie

I. Składki członkowskie
3 tys. członków aktywnie płacących x 12 mcy x 1,30

46.800,00

II Organizacja festynów                                        8.000,00
III. Inne przychody 

wpisowe                                                                                3.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym                         500,00

3.500,00

RAZEM 58.300,00

ROZCHODY PLAN
I. Składka KIAK 10.000,00

Rozliczenie z KIAK za 2006r 6.000,00
II. Organizacja Rady DIAK

- spotkanie sprawozdawcze                                                  5.000,00
- spotkanie wyborcze                                                            3.000,00

8.000,00

III. Formacja i akcja ponadparafialna
- dopłaty do kosztów rekolekcji, spotkań                             6.000,00
- pielgrzymka do Strachociny                                               1.800,00
- zakup materiałów formacyjnych KIAK                             5.000,00
- druk materiałów własnych                                                  6.000,00
- organizacja Dnia Papieskiego                                            2.000,00

20.800,00

IV. Koszty organizacyjne DIAK
- utrzymanie biura                                                                 5.000,00
- spotkania okolicznościowe                                                 1.000,00
- delegacje reprezentacja DIAK poza diecezją                     2.500,00
- prowizje bankowe                                                                  400,00

8.900,00

V. Inne działania
- wsparcie budowy kaplicy A. Boboli                                10.000,00
- darowizny na zakony kontemplacyjne                               5.000,00

15.000,00

VI. Rezerwa finansowa
- w tym w dyspozycji Zarządu DIAK wydatki 
   nieprzewidziane, nie uwzględnione w preliminarzu       10.000,00

23.796,97

RAZEM 92.496,97

                    Skarbnik DIAK                                                                  Prezes Zarządu DIAK
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