
 

Sprawozdanie z zebrania Zarzadu 
 

Data: 08.05.09 
 
Miejsce: Prywatne 
 
Uczestnicy:  

• Piotr Szumnarski 
• Mariusz Niedziolko 
• Sylwia Wolszczak 
• Zofia Strazek 
• Katarzyna Kotz 

 
Cel spotkania:  

• Ustanowienie wstepnego programu na najblizszy rok 
• Podzial obowiazkow pomiedzy poszczegolne osoby 
• Opracowanie nowego formularza zgloszeniowego 

 
 
Zebranie rozpoczelo sie o godzinie 20:00 jak zaplanowano. 
 
1. Plan na 12 miesiecy 
 

1.1.  Pozyskanie nowych czlonkow PAA 
1.1.1. Przygotowanie foldera reklamowego informujacego o planowanych imprezach, 

przedsiewzieciach oraz wszelkich innych propozycjach. 
1.1.2. Rozprowadzic foldery reklamowe wsrod Polonii, tj sklepy, zaklady fryzjerskie, koscioly, 
1.1.3. Umieszczenie obszernej informacji na stronie internetowej dot.naszych planow 
1.1.4. Umieszczenie wznowionego formularza zgloszeniowego na naszej stronie. 

 
Uzgodnione zostalo, iz oplata czlonkowska zostanie pobrana od czlonkow przy okazji pierwszej imprezy 
(planowanej na Wrzesien), aby nie odstraszac potencjalnych czlonkow. 
Oplata czlonkowska w wysokosci £8 zostanie pobrana od naszych czlonkow w momencie uiszczania 
oplaty za uczestnictwo w zorganizowanej imprezie. Czlonkowie otrzymaja znizke w wysokosci £2. 
 
Nowy formularz zgloszeniowy zostal rozszerzony o informacje na temat czlonkow rodziny (ilosc dzieci ich 
wiek oraz zainteresowania) oraz o przyblizony wiek aplikanta (prowadzenie statystyk, pomocnych przy 
okreslaniu charakteru naszych przedsiewziec).  
Glownym narzedziem reklamowym i informacyjnym jest Nasza Strona Internetowa, na ktorej bedziemy 
umieszczac wszelkiego typu informacje, ogloszenia, ankiety.  
   

1.2. Planowane Imprezy  
1.2.1. Organizacja imprezy (grill) we wrzesniu 
- ilosc osob 
- miejsce 
- charakter imprezy 
- budzet 
- czas i miejsce 

 
1.2.2. Koledowanie (grudzien) 
- ilosc osob 
- miejsce 



- budzet 
 
 

 
1.2.3. Organizacja zabawy sylwestrowej 
- ilosc osob 
- miejsce 
- budzet 

 
1.3. Zbior pomyslow na rozszerzenie naszej dzialalnosci 

1.3.1. Pomoc jezykowa – osoba odpowiedzialna, miejsce, czas? 
1.3.2. Pomoc prawna – osoba odpowiedzialna, miejsce, czas? 
1.3.3. Organizacja wycieczek krajoznawczych – Krystian.? 
1.3.4. Sport – siatkowka, pilka nozna, reczna itp – osoba odpowiedzialna? 
1.3.5. Dieta – Mariusz 
1.3.6. Brydz sportowy – Mariusz 
1.3.7. Zeglarstwo – Piotr  
1.3.8. Organizacja zajec dla mlodziezy – Marcia? 
 

1.4. Polska Szkola 
 
Zarzad zadeklarowal dorazna pomoc finansowa dla Polskiej Szkoly. Kwota nie zostala jeszcze 
okreslona – Dyrektorka szkoly powinna przedstawic business plan na podstawie ktorego Zarzad 
ustali wysokosc zwrotnej pozyczki. Przewidziana jest rowniez darowizna, ktora musi zostac 
uzasadniona sprawozdaniem finansowym.  

 
2. Realizacja planow 
 

Powysze plany beda opracowane w najblizszych tygodniach.  
 
 
 

3. Zarzad uchwalil iz w ramach podziekowania dla bylej prezes Grazyny Jeffreys  przeznaczy kwote w 
wysokosci £120 na zakupienie prezentu. 


