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WYNIKI BADAŃ SEKRETARIATU GENERALNEGO ZAK 

PODSUMOWANIE OGÓLNE 

  

OGÓLNE PODSUMOWANIE ORAZ WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ PRACY 

SEKRETARIATU GENERALNEGO ZAK, PRZEPROWADZONEJ W LUTYM 2019r. 

Podczas zebrania w Maju 2018r. Generalna Rada Koordynacyjna ZAK wyraziła 

opinię o konieczności dokonania przeglądu organizacyjnego pracy Sekretariatu 

Generalnego ZAK. Celem decyzji było zagwarantowanie kontynuacji zadań mu 

powierzonych w obliczu wyzwań, jakie napotykają poszczególne Rady ZAK i 

inne organy na całym świecie. Zadanie to zostało powierzone mnie, Cheryl 

Sullivan. 

Rewizja Sekretariatu, jako droga ku promowaniu i praktykowaniu naszego 

ideału współpracy od samego początku, wymagała stopniowej procedury. 

Pierwszym krokiem w tym procesie było uzyskanie na poziomie 

międzynarodowym informacji od członków ZAK na temat ich aktualnego 

doświadczenia w kontakcie z Sekretariatem, w celu zebrania pomysłów na  

przyszły rozwój tej współpracy i gotowości pomocy w różnych sferach 

działalności Sekretariatu. 

Ankietę, opublikowaną w 7 językach, przeprowadzono w Lutym 2019r. 

Otrzymano 123 odpowiedzi z 21 krajów, z czego ostatecznie utworzono 111 (16 

% wszystkich istniejących. Owe 16% obejmuje: 75% dotyczących 

Przewodniczących KRK ZAK i 50% - członków GRK. 

Sposoby kontaktu z Sekretariatem: 98,9% stwierdziło, że w kontakcie posługuje 

się e-mailem, zwłaszcza w celu uzyskania informacji, różnego rodzaju aktów 

administracyjnych, pozdrowień i podziękowań, informacji dotyczących formacji 

oraz dla innych inicjatyw ZAK. 60% respondentów deklarowało łatwy kontakt z 

Sekretariatem i szybkie otrzymywanie odpowiedzi. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące problemów z kontaktem i jak można by temu 

zaradzić: wiele osób odpowiedziało, że nie miało z tym trudności i podkreślało 

okazywaną przez pracujących w Sekretariacie serdeczność. Osoby 

podpowiadające pewne rozwiązania w celu usprawnienia kontaktów 

podkreśliły potrzebę pełnoetatowego sekretarza z należnym wynagrodzeniem, 



dostosowanie struktur administracyjnych oraz możliwie najlepsze 

wykorzystanie dostępnej technologii i mediów społecznościowych. 

Największa ilość udzielonych odpowiedzi (64) była na pytanie: „W idealnym 

świecie (mając na względzie ograniczony czas) jakie zadania chciałbyś, aby 

Sekretariat podjął dla promowania charyzmatu św. Wincentego Pallottiego?” 

Zebrane odpowiedzi zostały podzielone na 6 grup i podajemy je według 

ważności: 

 Kwestie wewnętrzne Sekretariatu takie jak: komunikacja, łączność 

sieciowa, potrzeba pełnoetatowego sekretarza, odwiedziny KRK i LRK, 

szerzenie wizji św. Wincentego z większą świadomością powszechności 

Kościoła 

 Lepsze korzystanie z mediów społecznościowych, w szczególności 

poprzez aktualizacje i „odświeżanie” strony 

 Rozpowszechnianie nowych materiałów, wydanych drukiem, 

dostosowanych do każdego wieku 

 Formacja 

 Dzieła miłosierdzia 

 Potrzeba większego przyjęcia i rozpowszechniania charyzmatu św. 

Wincentego Pallottiego i ZAK-u przez Księży Pallotynów. 

Wiele osób wyraziło gotowość pomocy w Sekretariacie przy tłumaczeniach, 

przy pisaniu artykułów do Być Apostołem, czy przy przygotowaniu do zebrań. 

Inni zadeklarowali, że chociaż nie mogą udzielić konkretnej pomocy, otoczą 

swoją modlitwą pracę Sekretariatu i ZAK. 

Zaistniałe luki również można podzielić na 3 główne obszary: 

 Przede wszystkim komunikacja i praca w sieci, zwracając uwagę na 

dobrą komunikację pomiędzy Przewodniczącymi, Sekretarzem 

Generalnym i trojgiem Przełożonych Generalnych 

 Zwraca się uwagę na aktywność apostolską, zróżnicowaną, począwszy 

od utworzenia centrum powołaniowego w Neapolu, działalność na 

rzecz rodziny, szczególnego zaakcentowania Oktawy Epifanii 

 Zaproponowano również szereg działań, podkreślając konieczność 

„gorliwej pracy dla dobra Zjednoczenia”. 

Inni nie zidentyfikowali luk, ale raczej odnotowali ich zadowolenie i 

pogratulowali osobom pracującym w sekretariacie.  



Na ostatnie pytanie ankiety o to, jakie zadanie Zjednoczenia jest 

najważniejsze, nadeszły zaledwie 32 odpowiedzi. Różnica między 

najwyższą, a najniższą punktacją była niewielka. Wymóg utrzymywania 

stałego kontaktu międzynarodowego oraz organizacja różnego rodzaju 

spotkań otrzymała najwyższą punktację; działalność wewnętrzna biura 

Sekretariatu oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach – 

najniższą punktację! (odpowiednio: 4.4 i 3.7). 

Na pytanie: na ile Sekretariat ukazuje wizję i charyzmat św. Wincentego, 

tylko 24,7% udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Świadczy to o tym, że obszar 

ten wymaga naszej refleksji. 

Końcowe komentarze  ponownie zostały podzielone na cztery obszary. 

Zdecydowanie najczęstszą odpowiedzią było podziękowanie i wyrazy 

uznania dla wszystkich pracujących w Sekretariacie za wykonywaną 

posługę z poświęceniem i przekonaniem. Kwestie dotyczące personelu 

oraz Sekretariatu były głównym przedmiotem zainteresowania, 

odpowiedzi ponownie wskazywały na potrzebę obecności pełnoetatowego 

sekretarza, na konieczność troski o jakość relacji pomiędzy Sekretariatem 

a innymi wspólnotami oraz na konieczność podniesienia jakości 

korzystania z mediów społecznościowych. 

Zalecam przeczytanie i przeanalizowanie pełnego sprawozdania, które jest 

dostępne tylko w języku angielskim i może zostać Państwu przekazane na 

Państwa prośbę. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego ważnego 

opracowania. Pamiętajmy o słowach św. Wincentego, który zapewniał nas, 

że Bóg będzie z nami we wszystkich zadaniach apostolskich; módlmy się 

pracując nad wprowadzaniem w życie naszych idei, także tych, które 

zostały przedstawione. 

Kończąc przytoczę fragment komentarza końcowego załączonego raportu: 

„Niech Radom ZAK, na wszystkich poziomach, nie zabraknie odwagi w 

kroczeniu drogą ożywiania i animowania we wszystkich zakątkach ziemi. 

 

Cheryl Sullivan 

Członkini GRK  

18. Kwietnia 2019r. 


