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POLISH ASSOCIATION ABERDEEN 
 
ABERDEEN, 29 WRZEŚNIA 2010, GODZ.19:00 
PROTOKÓŁ ZEBRANIA 
 
 

ROCZNE WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDANIE 

 
ANNUAL GENERAL MEETING 

REPORT 
 
Obecni: Członkowie Zarzadu i członkowie Stowarzyszenia w ilości przekraczającej 
1/5 stanu czlonków. Zmniejszone quorum zatwierdzone o godz. 19:30. Miejsce 
zebrania: Siedziba PAA, 35A Union Street,  Aberdeen. 
 
Prezes Piotr Szumnarski przywitał wszystkich obecnych i otworzył zebranie z 
następujacym porządkiem obrad: 
 
1. Wybór przewodniczącego zebrania. 
 
2. Zatwierdzenie Sprawozdania z poprzedniego AGM. 
 
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za poprzedni rok, sprawozdanie ze zmian 
osobowych w Zarzadzie  i zarys planów na następny rok.  
 
4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. 
 
5. Dyskusja nad dalszymi drogami rozwoju i przyszłością PAA. 
 
6. Zatwierdzenie nowej konstutucji PAA. 
 
7. AOB – Wolne Sprawy i Wnioski 
 
8. Zamknięcie AGM. 
 
 
 
Przebieg zebrania: 
 
1. Na przewodniczacego zebrania wybrano prezesa Piotra Szumnarskiego. Mariusz 
Niedziolko został protokolantem zebrania. Protokolant przeczytał zaproponowany 
porządek obrad. Przyjęto bez sprzeciwu. 
 
2. Mariusz Niedziolko przeczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania,  z dnia 
26 kwietnia 2009 roku. Ponieważ nie wniesiono żadnego sprzeciwu z sali, protokół 
został uznany przez zgromadzonych członków za zatwierdzony. 
 
3. Prezes naświetlił aktualne sprawy finansowania PAA. Powiadomił również, że 
organizowane są lekcje nauki języka angielskiego. Jest nauczyciel i odbyły się już 
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pierwsze zajecia. W toku ostatniego roku w Zarządzie zaszły zmiany personalne. Z 
pracy w Zarzadzie zrezygnowała Sylwia Wolszczak. W czerwcu z pracy w Zarządzie 
zrezygnował wiceprezes Paweł Głowacki. Ponieważ na dzisiejszym zebraniu z pracy 
w Zarządzie zrezygnowała równiez Marta Biskup, aby zajać się wyłącznie biblioteka, 
obecnie Zarząd składa się praktycznie z 3 członków: prezes Piotr Szumnarski, 
sekretarz Mariusz Niedziolko i PO skarbnika Gosia Demkowicz. Prezes 
zaproponował przyjać oficjalnie Gosię na stanowisko skarbnika, co zostało 
zatwierdzone przez obecnych przez aklamację. Z Zarządem współpracowała również 
w ostatnim roku Ewa Czerwińska jako rzecznik/marketing PAA. Nie jest to jednak 
jeszcze stanowisko statutowe. Prezes stwierdził, że jednym z głównych zadań jest 
utrzymanie siedziby PAA w nadchodzącym roku. 
 
4. Skarbnik Gosia Demkowicz przedstawiła zarys aktualnych finansów PAA. 
Sprawozdanie finansowe nie jest jeszcze gotowe. Obecni na zebraniu zobowiązali 
Zarząd do wykonania i przedstawienia sprawozdania do zatwierdzenia przez Komisję 
Rewizyjną. Istnieje obawa, że trzeba będzie wybrać Komisje Rewizyjną na 
następnym AGM, gdyż obecnie tylko Kasia Kotz widnieje wśród aktualnych 
członków PAA, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej są już byłymi członkami, 
gdyz nie uczestniczą w AGM oraz nie opłacili składek członkowskich.  
 
5. Prezes zaproponował podniesienie składki członkowskiej do £12 rocznie co zostało 
przyjęte jednoglośnie przez zgromadzonych. Najważniejszym zadaniem jest teraz 
utrzymanie siedziby i biblioteki, oraz kontunuowanie lekcji języka angielskiego i 
serwisu jaki prowadzimy wśród Polonii. Nietrudno zauwazyć, ze polskie środowisko 
jest caly czas niesłychanie bierne. Ostatnio mało kto interesuje się sprawami PAA i 
mało kto chce pomagać Zarządowi w kwestiach organizacyjnych. Jest trochę 
przysłowiowego gadania na forum ale kiedy trzeba włączyć się do akcji osobiście i 
fizycznie to nigdy nie ma za dużo chętnych. Ludzie przychodzą tylko kiedy mają 
jakieś problemy z formularzami albo po poradę. Oczywiście biblioteka ma swoich 
użytkowników. Mieliśmy  mało zgłoszeń na takie imprezy z założenia „masowe” jak 
Grill czy wycieczka na Air Show do Leuchars. Przy całej apatii okazanej ostatnio 
przez członków, inne akcje i imprezy będą organizowane jedynie jeśli znajdą się 
organizatorzy i chętni. Prezes podkreślił, że nie chcielibyśmy dopuścić do sytuacji, 
kiedy trud ostatnich lat zostanie zaprzepaszczony i Stowarzyszenie zostanie 
rozwiązane. Początkowo niektórzy obecni na sali sugerowali aby doprowadzić do 
likwidacji/zawieszenia PAA, skoro nie ma zaangażowania członków i zostawić tylko 
bibliotekę, aby działała niezależnie. Jednak przeważyła koncepcja, aby przede 
wszystkim zapewnić środki na utrzymanie i biblioteki i siedziby pod szyldem PAA. 
Po dyskusji wszyscy obecni zgodzili się z tą koncepcją. 
 
6. Zarzad od kilku miesięcy pracował nad nową konstytucja PAA, gdyż stara 
konstytucja była stworzona w zupełnie innej epoce, kiedy były inne cele i środki. 
Projekt nowej konstytucji oraz kilku dodatkowych regulaminów został wystawiony 
do konsultacji wśród członków. Jednakże z uwagi na sprawy poruszone w punkcie 5, 
a specjalnie z uwagi na małe zaangażowanie członków oraz polskiej społeczności w 
obecną dzialalność PAA, postanowiono, że sprawy dotyczące zmiany konstytucji 
zostaną przesunięte na późniejszy termin. 
 
7. W wolnych sprawach i wnioskach nic nie zostało zgłoszone pod obrady. 
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8. Przewodniczący zamknał zebranie o godz. 21:10. 
 
Podpisano 
 
/-/ 
Mariusz Niedziolko 
Protokolant 
 
Aneks do Protokołu. 
 
W punkcie 3: Niniejsze podsumowanie zostało dodane przez protokolanta jedynie w 
celu poinformowania członków o półtorarocznej działalności Stowarzyszenia od 
ostatniego AGM. 
W czasie kadencji obecnego Zarządu zmarł pan Zygmunt Slotwinski, który był 
wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantow i Polish Association 
Aberdeen. 
Pierwszym zadaniem Zarzadu było zorganizowanie funkcjonalnego portalu 
internetowego. Zadanie to zostało wykonane przez Pawła Głowackiego, który nie 
tylko zaprojektował i urzeczywistnił stronę internetową PAA, ale również udostepnił 
dla naszej organizacji prowadzone przez niego Forum Aberdeen, która ma na nim 
teraz swoje własne podforum dla członków i podforum dla Zarządu. Na początku 
roku szkolnego 2009,  z Zarządem ściśle współpracowała Zofia Strążek z Polish 
Sunny School. Zarząd popierał dzialaność grupy rodziców i nauczycieli aktywistów w 
celu utworzenia Polish Sunny School w Aberdeen. Braliśmy udział w Inernational 
Fun Day 2009, organizowanym przez Lions Club, gdzie wystawiliśmy stoisko z 
polskimi produktami oraz wystawę fotografii artystycznej naszych członków. Pod 
koniec 2009 roku zostaly zorganizowane Andrzejki w szkole Torry Academy. W 
2010 Zarzad skupił się na zorganizowaniu stałej siedziby. Po wielomiesiecznych 
staraniach udało się znaleźć pomieszczenie przy 35A Union Street, na 3 piętrze, które 
było najlepsze  lokalizacyjnie i cenowo. Wkrótce zostały zorganizowane dyżury 
serwisu konsularnego z Edynburga. Co parę miesięcy konsul przyjeżdża do Aberdeen 
i jest możliwośc składania wniosków paszportowych na miejscu, bez kosztownych 
wypraw do Edynburga.  Jednym z nowych przedsięwzieć PAA stała się biblioteka, w 
której dzialalność zaangażowała się Marta Biskup. Marta została dokooptowana do 
Zarządu jako Project Co-ordinator. Biblioteka nawiązała wiele kontaktów 
sponsoringowych i zorganizowała akcję zbiórki książek dla biblioteki oraz 
pozyskania książek z księgarni. Ma już ponad 750 książek na stanie. W siedzibie 
PAA prowadzone są dyżury, pomagające Polakom w najróżniejszych sprawach, od 
wypełniania formularzy po różne porady natury formalno-prawnej. Zarząd 
wprowadził również poprawkę do konstytucji, zatwierdzoną na Specjalnym Zebraniu 
Czlonków w dniu 13 lutego 2010, gdzie zostaliśmy zdefiniowani jako Charity 
Organisation i zmieniliśmy w kilku miejscach nasze cele i zadania, aby bardziej 
odpowiadały duchowi czasu i aktualnej sytuacji emigracji polskiej w Aberdeen. 
Staraniem Zarzadu, a w szczegolności dzięki Piotrowi Szumnarskiemu, Pawłowi 
Głowackiemu i Marcie Biskup, PAA zostało zarejestrowane jako Charity w Szkocji. 
W kwietniu po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, wystawiliśmy 
w naszej siedzibie księgę kondolencyjną. W czerwcu zorganizowano wycieczkę do 
Blair Drummond Safari dla rodzin. PAA na prośbę konsulatu zajęła się również 
organizacją i przeprowadzeniem wyborów przezydenckich w pierwszej i drugiej 
turze. Prezes nawiązał współpracę z oragnizacjami samorządowymi w celu pomocy 
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powodzianom w Polsce. Zorganizowana została akcja zbiórki pieniędzy i darów 
wśród Polonii w Aberdeen dla powodzian. Uzyskane środki zostały przekazane dla 
potrzeb odbudowy przedszkola w Gorzycach. W siedzibie PAA uruchomiono co-
dwutygodniowe w założeniu, Wtorkowe Wieczorki Kawowe dla wszystkich. We 
wrześniu planowano zorganizować Grill Party w Kippie Lodge oraz wycieczkę 
autokarową na 2010 Air Show do Leuchars, jednakże obie imprezy musiały zostać 
odwołane z uwagi na zbyt malą liczbę uczestników. Niemniej jednak, PAA wzięła 
udział w Air Show w Leuchars, ze stoiskiem upamiętniajacym udział Polaków w 
Bitwie o Anglie w 1940 roku. Wystawa została przygotowana pod kierownictwem 
Mateusza Biskupa. Warto dodać, że byliśmy jedynym polskim akcentem 
upamiętniającym czyn zbrojny polskich lotnikow na Air Show , ponieważ z Polski nie 
wysłano żadnych przedstawicieli i samolotów, jak to zrobili przedstawiciele 
kilkunastu innych nacji. Tradycyjnie we wrzesniu, PAA miała swoje stoisko na 
International Fun Day w Duthie Park. 


