
 

Sprawozdanie ze Specjalnego Zebrania 
Polish Association Aberdeen 

Special General Meeting Report 
 

Data: 13.02.2010 
 
Miejsce: Siedziba PAA, 35A Union Street, Aberdeen 
 
Uczestnicy (11 czlonków):  

• Piotr Szumnarski 
• Paweł Głowacki 
• Mariusz Niedziołko 
• Marta Biskup 
• Aldona Wasilczuk 
• Małgorzata Demkowicz 
• Katarzyna Kulikowska 
• Gabriela Leputa 
• Sylwia Murawska-Mąka 
• Michał Skulski 
• Agnieszka Szumnarska 

 
 
Prezes Piotr Szumnarski otworzył zebranie o godzinie 15.00. Sekretarz Mariusz Niedziołko przedstawił 
Plan Spotkania:  

1. Wybranie przewodniczącego zebrania. Sprawdzenie quorum. 
2. Dyskusja i głosowanie nad projektem zmian w Statucie PAA. 
3. AOB. 

Ad.1: Prezes Piotr Szumnarski został wybrany na przewodniczącego zebrania. Sekretarz Mariusz 
Niedziołko sprawdził listę obecności członków i stwierdził, że nie ma wymaganej ilości 2/3 do quorum 
przy ogólnej liczbie członków PAA równej 43 i dodatkowo 12 członków SPK. W związku z tym 
przewodniczący odsunął zebranie o pół godziny. O godzinie 15.30 stwierdzono obecność 11 członków, co 
stanowiło wymagane 1/5 zmniejszonego quorum z calkowitej liczby 55 członków PAA i SPK. W związku 
z powyższym, zmniejszone quorum zostało zatwierdzone zgodnie ze statutem i obrady zostały wznowione 
według planu. 
 
Ad.2: Przewodniczący zebrania przedstawił projekt zmian w staucie  w celu rejestracji PAA jako ‘charity 
organisation’. Zostały wniesione drobne poprawki w celu dostosowania statutu do wymagań OSCR. 
Uściślono cele organizacji i dodano paragraf o sprawach majątkowych (Assets), zgodnie z wymaganiami 
OSCR. Paragraf o sprawach majątkowych nie istniał w oryginalnym statucie i zabezpiecza on majatek 
PAA przed jakąkolwiek malwersacją. Mariusz Niedziołko przypomniał, że w dotychczasowym statucie jest 
już wzmianka, iż jesteśmy organizacją typu ‘charity’, ale nigdy nie było to oficjalnie zarejestrowane. 
Zarejestrowanie się jako ‘charity’, daje nam pełnię praw i możliwość otrzymywania dotacji od sponsorów. 
Jeśli chodzi o cele, zostały one przeredagowane tak, aby odpowiadały nowym wymaganiom oraz, w 
związku ze zmianami jakie zaszły w ostatnim okresie, nasza organizacja nie prowadzi już wiecej „Church 
service” (mszy polskich), co było jednym z celów PAA dawniej. Takie były potrzeby polskiej społeczności 
w Aberdeen przed rokiem 2004 i napływem dużej fali nowej emigracji po wejsciu Polski do Unii 



Europejskiej. Od 2004 roku msze polskie są  organizowane niezależnie od PAA, przez diecezję Aberdeen . 
Zarząd podkreśla, że nasza organizacja jest nadal otwarta na kontakty z przedstawicielami polskiej misji 
kościelnej w Aberdeen i gotowa do wspólnych inicjatyw.  
W ciągu ostatniego miesiąca zarząd przeprowadził konsultacje na temat zmian w statucie i przedstawił 
poporawioną wersję na stronie internetowej do wglądu przez wszystkich członków. Przewodniczący 
poprosił czlonków o zagłosowanie, kto jest za przyjęciem zmian do statutu PAA. Jednoglośnie przyjęto 
proponowane zmiany. 
 
Ad.3: Nie wniesiono żadnych dodatkowych spraw do rozpatrzenia. 
 
 
O godzinie 15.45 przewodniczący zamknął zebranie. 
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\-/ 
MN 
Protokolant 
 
Mariusz Niedziołko 
Sekretarz Zarzadu PAA 

 


