Sprawozdanie z zebrania Zarzadu
Polish Association Aberdeen
Data: 14.11.2009
Miejsce: Siedziba PAA, 35A Union Street, Aberdeen
Uczestnicy:
• Piotr Szumnarski
• Paweł Głowacki
• Mariusz Niedziołko
• Zofia Strażek
• Marta Biskup
• Katarzyna Kotz
Prezes Piotr Szumnarski otworzył zebranie o godzinie 1700. Sekretarz Mariusz Niedziołko przedstawił
Plan Spotkania:
1.

Oficjalne przyjęcie do Zarządu Marty Biskup oraz ewentualne przyjęcie rezygnacji, jeśli takowe
będą.

2.

Podjęcie decyzji dot. rejestracji jako charity + ew. przedyskutowanie formularza aplikacji.

3.

Ustalenie kwoty składki członkowskiej w 2010 roku.

4.

Lokal – siedziba czyli biuro PAA: dyskusja na temat środków i wykorzystania do celów
stowarzyszenia.

5.

Przedstawienie pomysłów nowych projektów - np Świetlica (Marta), strona internetowa
krwiodawstwo.co.uk (Paweł).

6.

Plan działania PAA na rok 2010.

7.

AOB.

Ad.1: Marta Biskup została zaproszona do pracy w Zarzadzie. Marta przedstawiła swoją wizję na temat
współpracy z członkami Zarządu. Po krótkiej dyskusji postanowiono jednogłośnie zaproponować Marcie
prace w Zarządzie. Marta przyjęła propozycję. Postanowiono, że jej stanowisko zostanie ustalone w
najbliższej przyszłości. Jako pierwszoplanową dzialaność, Marta zajmie się organizacją biblioteki polskiej.
Ad.2: Wiceprezes Paweł Głowacki przedstawił projekt rejestracji PAA jako charity organisation. Mariusz
przypomniał, że w dotychczasowym statucie jest już wzmianka, że jesteśmy organizacją typu charity, ale
nigdy nie było to oficjalnie zarejestrowane. Zarząd upoważnił Pawła do podjęcia kroków w celu
oficjalnego zarejestrowania w szkockim systemie prawnym, PAA jako charity.
Ad.3: Aktualnie składka wynosi £8.00; Dyskutowano kwestię podniesienia składki w nowym roku w miarę
jak nasza działalność będzie się rozwijać. Zarazem członkowie mieliby większe zniżki na organizowane
imprezy – do ustalenia w przyszłości na nastepny AGM.
Ad.4: Członkowie Zarządu przedyskutowali sprawę finansowania biura. Zasugerowano konieczność
przygotowania planu finansowego i listu do ewentualnych sponsorów. Możemy liczyć na dotacje z

Konsulatu, gdyż w ten sposób będziemy udostępniać nasze biuro na co kilkumiesieczne przyjazdy wicekonsula, w celu załatwiania spraw konsularnych polskich obywateli z rejonu Aberdeen i Aberdeenshire.
Ad.5: Marta przedstawiła przyszłościowy projekt, aby w siedzibie PAA zorganizować Polską Świetlicę, na
wzór istniejącej jednostki w Edynburgu. Świetlica taka pełniłaby wiele funkcji społecznych - od udzielania
bezpłatnych informacji i pomocy w szerokim zakresie, po organizowanie spotkań polonijnych dla różnych
grup wiekowych. Paweł poinformował, że został ustalony następny dzień krwiodawstwa PAA (3 stycznia
2010). Nasza dzialalność na polu krwiodawstwa zostanie dodatkowo koordynowana za pomoca strony
internetowej: krwiodawstwo.co.uk (podstrona na stronie PAA). Zarząd opowiedział się również za
rejestracją w ACVO i GREC.
Ad.6: Ustalono, że plan działania zostanie przygotowany w najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę
postęp w organizowaniu biura i możliwości adaptacji do roli biblioteki/świetlicy. Nie ustalono jeszcze
żadnych imprez na nowy rok. W tym roku nie będzie organizowanych Mikołajek z uwagi na to, że Polska
Słoneczna Szkoła już organizuje – można się indywidualnie dołączyć. Natomiast Andrzejki będą
zorganizowane we współpracy z Torry Academy zgodnie z planem. Poproszono prezesa o przygotowanie
mowy na otwarcie uroczystości.
Ad.7: Mariusz Niedziołko zwrócił się z prośbą do członków Zarządu, aby w swoich kontaktach z rodakami
starali się zachęcać ludzi, którzy mają zdolności organizacyjne do współpracy z naszą organizacją.
Chcielibyśmy, aby tacy naturalni organizatorzy „przynieśli” swoje doświadczenie do naszej organizacji w
zamian za możliwość użycia do nagłośnienia swojej dzialaności naszej nowej strony internetowej. W
innych miastach szkockich istnieją już polskie drużyny futbolowe czy siatkówki. Mariusz podzielił się
swoimi planami, aby w niedalekiej przyszlości stworzyć drużynę brydżową PAA i uczestniczyć w
rozgrywkach ligi szkockiej. Na razie poszukuje się graczy, aby stworzyć samą drużynę.
Paweł Głowacki przedstawił również pomysł katalogu brytyjskich organizacji polonijnych. Piotr
Szumnarski przypomniał, że podobny katalog już istnieje na stronie ZPWB, ale nie wie na ile jest on
aktualny.
O godzinie 19.30 prezes zamknał zebranie.
Podpisano
\-/
MN
Protokolant
Mariusz Niedziołko
Sekretarz Zarzadu PAA

