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ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE 
SPRAWOZDANIE 

 
ANNUAL GENERAL MEETING 

REPORT 
 
Obecni: Członkowie zarządu i członkowie stowarzyszenia (12 osób) w ilości przekraczającej 1/5 z 34 osób 
aktualnego stanu członków. Zmniejszone quorum zatwierdzone o godz. 17:30.  
Miejsce zebrania: Siedziba PAA, 35A Union Street, Aberdeen. 
Lista uczestników zebrania: Marta Biskup, Paweł Furman, Renata Giszczak, Mikołaj Górski, Patrycja 
Graczyk, Alicja Kacprowicz, Krzysztof Krakowiak, Katarzyna Kulikowska, Mateusz Łagoda, Katarzyna 
Piechocka, Małgorzata Summers, Magdalena Wiczewska. 
Protokolant został poinformowany, że członek zarządu, sekretarz Marta Paduszynska nie mogła 
uczestniczyć w zebraniu z przyczyn osobistych.  
 
Zaproponowany porządek obrad: 

1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania. 
2. Prezentacja raportu AGM sporządzonego 1-go października 2011 roku przez protokolanta Mariusza 

Niedziolko. 
3. Podsumowanie działalnosci Zarządu PAA w ostatnim roku i.e. od października 2011 do września 

2012. 
4. Przedstawienie planów działalnosci PAA w kolejnym okresie rozliczeniowym i.e. od listopada 2012 

do października 2013. 
5. Wolne Sprawy i Wnioski. 
6. Zamknięcie zebrania. 

 
Przebieg zebrania: 

1. Przewodniczącą zebrania została prezes Marta Biskup; vice prezes Alicja Kacprowicz została 
protokolantem zebrania. Przewodnicząca przeczytała porządek obrad. Przyjęto bez sprzeciwu z sali. 

2. Prezes przedstawiła ubiegłoroczny raport AGM (wystawiony z data 1/10/2011; dostępny na stronie 
internetowej PAA). 

3. Prezes dokonała podsumowania działalnosci zarządu w okresie od października 2011 do 
października 2012: 
 

• Działalnosc PAA: 
 Udzielanie pomocy społeczności polskiej na terenie Grampian/Aberdeenshire: w czasie 

cotygodniowych dyżurów, które odbywają się trzy razy w tygodniu we wcześniej 
ustalonych godzinach. Dyżury cieszą się dużą popularnością. 

 Prowadzenie biblioteki polskiej: ciągła rotacja księgozbioru pozwala na zaspokojenie 
potrzeb polskich czytelników. Prowadznie elektronicznego katalogu oraz rejestracji 
użytkowników. Dzialalność biblioteki nadzoruje i koordynuje Marta Biskup. 

 Porady psychologiczne odbywające się zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej 
spoleczności. 



 

 Zajęcia nauki języka angielskiego dla średniozaawansowanych i dwie grupy 
początkujące; lekcje prowadzone co tydzien przez polskiego nauczyciela w małych 
grupach.  

 Zajęcia pod hasłem ‘Zadbaj o swoje zdrowie’ – profesjonalne trenerki promują zdrowy 
tryb życia, prowadzą zajęcia rozwojowe dla kobiet, konsultacje na temat zdrowego 
żywienia, zabiegi masażu i refleksologii. Zajęcia są płatne, a 10% dochodu 
przekazywana jest na działalność statutową PAA. 
 

• Cykliczne wydarzenia: 
 3/12/2011, 3/03/2012, 12/05/2012 i 29/09/2012 - Dyżury konsularne dla społeczności 

polskiej z terenu Grampian przy współudziale Konsula RP w Edynburgu. Zapisy na 
dyżury odbywały się drogą elektroniczną lub osobiście. Ogłoszenia ukazują się w 
gazetce parafialnej, na stronie internetowej PAA, na forumaberdeen, portalu emito oraz 
na facebook’u. Dyżury zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. 

 2/10/2011, 6/11/2011, 3/12/2011 – Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. 
Spotkanie przeprowadził Robert Przekwas z teatru Gappad z Glasgow. Zajęcia były 
bezpłatne 

 Projekt “Women4Women czyli Kobiety dla Kobiet” – dzięki dofinansowaniu z Big Lottery 
Fund oraz zaangażowaniu Marty Biskup, od lutego 2012 PAA rozpoczęto cykl 
warsztatów dla kobiet. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów od zdrowego 
żywienia, zdrowia psychicznego, refleksologii i rynku pracy. Projekt przewidziany był na 
12 miesięcy, do października skorzystało z niego ponad 30 kobiet. 

 24/03/2012 & 6/06/2012 - Seminaria ‘KupDom’ dotyczące możliwości i sposobów 
zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Zajęcia prowadzone są w języku polskim 
przy współpracy z kancelarią Caesar&Howie; ogłoszenia ukazują się w gazetce 
parafialnej, na stronie internetowej PAA, na forumaberdeen, portalu emito oraz na 
facebook’u; ilość miejsc ograniczona z powodów logistycznych. 

 13/05/2012 & 30/06/2012 – Pod patronatem i przy współudziale PAA odbyły się 
występy pierwszego polskiego kabaretu w Aberdeen – Say Hello.  
 

• Jednorazowe wydarzenia: 
 9/10/2011 – w siedzibie PAA utworzono punkt wyborczy do wyborów parlametarnych 

RP 
 25/11/ 2011 – zabawa andrzejkowa z zespołem The Drift w klubie The Drummond 

Cafe. Zabawa przyciagnęła ponad 100 osób. 
 08/01/2012 - Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Aberdeen odbył sie w 

barze Ricky Flynns dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i społeczności polskiej. 
Atrakcje: kącik zabaw dla dzieci m.in malowanie buzi, wycinanie kształtow; pokaz grupy 
tanecznej Addagio School of Dance, pokaz iluzjonisty Radka Makara, recital Ewy 
Ritche, koncert zespołu The Drift i PL Spontan, licytacja wartościowych przedmiotów i 
usług, loteria, sprzedaż wypieków, owoców i waty cukrowej itp. Zebrane pieniądze 
(£3000) zostały przekazane na warszawskie konto WOŚP-u. 

 17/03/2012 – Impreza dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat “Wiosenne harce na trzy 
dmuchańce” odbyła się w Hilton Community Centre. Dzieci miały okazje poskakać na 
bouncy castles, pomalować buzie, wycinać i malować kolorowanki oraz korzystać z 
bufetu. Cała impreza była bezpłatna i odbyła się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 
PAA. W zabawie wzięło udział ponad 50 dzieci. 

 09/06/2012 – PAA wzięło udział w paradzie Celebrate Aberdeen Parade świętującej 
wszystkie organizacje społeczne i charytatywne działające na terenie Aberdeen.  



 

 17/06/2012 – Festiwal polsko-szkocki zorganizowany przez Agnieszke Waszkiewicz i 
University of Aberdeen. PAA zaangażowało się w promowanie i wspieranie całego 
przedsięwzięcia.  

 08/09/2012 & 15/09/2012- PAA poraz kolejny wzięło udział w Air Show w Duthie Parku i 
Leuchars gdzie zaprezentowana została historia polskiego lotnictwa na terenie Wielkiej 
Brytanii w okresie II Wojny Swiatowej. Prezentacja cieszyła się ogromną popularnością 
wśród zebranych gości (dokumentacja w kronice PAA). 

 09/2012 – Spotkanie w Sunnybank School zorganizowane przez ‘English as an 
Additional Language’ (EAL). PAA zostało zaproszone aby promować i popularyzować 
swoją działalność. 

• Inne: 
 Zaakceptowane rozliczenie budżetowe do OSCR 
 Ubezpieczenie PAA jako organizacji charytatywnej 
 Nawiązanie współpracy z ojcem Tomaszem Klinem, Grampian Police, GREC 

(Grampian Regional Equality Council) 
 PAA w mediach: radio Shmu.fm, gazeta Press and Journal i Evening Express 
 Pochwały i gratulacje: od Maureen Watt (MSP) i Anne Begg (MP) 

 
4. Małgorzata Summers przedstawiła budżet Stowarzyszenia; stan faktyczny na dzień 8 listopada 

2012. 
5. Prezes Marta Biskup przedstawiła plan pracy Stowarzyszenia na kolejny okres kadencji i.e. od 

listopada 2012 do października 2013. 
6. Prezes zaprezentowała projekty na przyszły rok, które spotkały się z aprobatą zebranych. 
7. Prezes zaproponowała zmianę składek członkowskich obowiązujących w Stowarzyszeniu: 

 Proponowana nowa stawka obowiązująca w nachodzącym okresie rozliczeniowym: 0 
funtów (słownie: zero) 

 Skład komisji skrutacyjnej: Katarzyna Piechocka, Katarzyna Kulikowska, Magdalena 
Wiczewska 

 Wyniki głosowania: ilość głosów ZA wprowadzeniem nowej stawki: 12, ilość głosów 
PRZECIW- 0, ilość osób wstrzymujących  się od głosowania: 0 

 Zgodnie z głosowaniem w czasie Walnego Zebrania, składka członkowska w okresie od 
listopada 2012 do października 2013 wynosić będzie zero funtów 

8. Paweł Furman przedstawił obowiązki oraz wolontariuszy biorących udział w dyżurach, które 
odbywają się trzy razy w tygodniu. 

9. Przedstawione zostały wolne wnioski zgłaszane przez obecnych na zebraniu: 
 Fundusz świąteczny (Mikołajki 2012) 
 20-ta rocznica powastania Polish Association Aberdeen 

10. Prezes zakończyła Walne Zebranie o godzinie 19.00 i podziękowała obecnym za przybycie 
 

 
 
 


