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Sprawozdanie z Zebrania Komitetu LPC w dniu : 5 listopada 2020 (zebranie odbyło się online)- 
protokół 
 
1. Otwarcie zebrania- Agnieszka Łokaj 
    Porządek zebrania był dostępny na internetowej stronie Ośrodka. 
 
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania w dniu 23.04.2020 (zebranie odbyło 
się online ze względu na panującą pandemię)- Protokół odczytała Agnieszka Łokaj 
 
Członkowie omówili sprawy napraw w Ośrodku- kuchnia, toaleta 
 
3. Sprawy organizacyjne związane z członkami komitetu i Zarządu 
 
Na Walnym Zebraniu zdecydowaliśmy że nie było możliwości glosowań. Decyzją powierników 
przedłużono kadencję członków Komitetu o kolejny rok.  
Paweł Dokurno poinformował,  że znalazł informacje na stronie internetowej Charity Commision 
dotyczące zebrań w okresie pandemii. Statut LPC nie wskazuje, że musimy się spotykać twarzą w twarz 
więc działamy zgodnie z wytycznymi. W sprawozdaniach musimy zaznaczyć, że Zarząd, Komitet czy 
Powiernicy podjęli decyzję o wirtualnym spotkaniu  jako wskazanie, ze dobrze zarządamy Ośrodkiem. 
Członkowie Ośrodka czy Komitetu mają nadal prawo głosu. Dokładnie należy zapisać przebieg głosowań 
i ile osób uczestniczyło. Głosowania muszą być wyraźnie zaznaczone w sprawozdaniu. 
 
Zebranie powierników- zebranie odbylo sie miedzy Pawłem Dokurno i Remigiuszem Szarama i ustalono, 
że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić głosowania na wybór nowych członków Komitetu, dlatego 
zaproponowano rozwiązanie, że kadencja członków komitetu jest wyjątkowo przedłużona na 4 rok. 
Zatem nie odbyło się glosowanie na nowych członków Komitetu. 
 
Wybór nowych Członków Zarządu - jest możliwy na dzisiejszym zebraniu. Na zebraniu uczestniczy 12 
osób. Brakuje Marcina Libery, Remigiusza Szaramy i pani Danusi Kwasny. Jest quorum.  
 
Agnieszka Lokaj zaproponowała dodatkowe osoby do pomocy przy rolach np. Do roli Sekretarza i 
Skarbnika. Jest to ważne dla ciągłości i nauki. Agnieszka Bozzao potwierdziła ze to dobry pomysł. Byłaby 
to rola nieoficjalna.  
 
Kandydatury na stanowiska: 
 
- Prezes 
- Skarbnik 
- Sekretarz 

http://www.osrodeklpc.com/


 
Agniesza Łokaj zaproponowała Agnieszkę Bozzao ale z pomoca. Agnieszka Bozzao chętnie bedzie 
kontynuowała, ale chetnie skorzysta z pomocy. Ula Kiermasz zaproponowała aby na każdym zebraniu 
był ochotnik. Pawel Dokurno - Sekretarz może przyjąć pomoc od dowolnej liczby osób, ale rola nadal 
jest jedna. Jedna osoba będzie odpowiedzialna. Agnieszka Bozzaao może po prostu zredagować 
sprawozdania z notatek i dopilnować by było to zrobione. 
 
Agnieszka Bozzao posiada szablon, co ułatwi sprawę. 
 
Agnieszka Łokaj zaproponowala Agnieszkę Bozzao na stanowisko Sekretarza 
Pawel Dokurno zgłosił sie na stanowisko Skarbnika. Nie pojawiły się inne kandydatury. 
 
Pawel Dokurno zaproponował Agnieszkę Łokaj na stanowisko Prezesa Zarządu. Mirek Kraszewski 
zaproponował Ulę Kiermasz na to stanowisko. Ula Kiermasz stwierdziła że ze wzgledu na wielka ilość 
obowiązków nie może podjąć się tego zobowiązania. 
 
Głosowanie: 
 
Głosowanie odbyło się na czacie spotkania. 
 
Kandydatura na Sekretarza- Agnieszka Bozzao. Członkowie zagłosowali jednogłośnie za kandydatura 
Agnieszki Bozzao na to stanowisko. 12 głosów. Nie bylo sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał 
 
Kandydatura na Skarbinka- Pawel Dokurno Członkowie zagłosowali jednogłośnie za kandydatura Pawla 
Dokurno na to stanowisko. 12 głosów. Nie było sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał 
 
Kandydatura na Prezesa- Agnieszka Lokaj. Członkowie zagłosowali jednogłośnie za kandydatura 
Agnieszki Lokaj na to stanowisko. 12 głosów. Nie bylo sprzeciwu, nikt sie nie wstrzymal 
 
4. Bilans finansowy przedstawil Pawel Dokurno 
 
Bilans był przedstawiony 2 tygodnie wcześniej, na Walnym Zgromadzeniu. Został tez przedstawiony 
raport finansowy sporządzony przez niezależnego księgowego, pana Joshua Efue. Raport został przyjęty 
przez powierników, podpisany i zostanie złożony do Charity Commission. Pawel Dokurno wystąpi też o 
zwrot z tytułu Gift Aid. Charity Commission wystosowała wskazówki odnośnie finansow dla organizacji 
charytatywnych. Osrodek LPC jest w dobrej sytuacji i na razie nie musimy sięgać do rezerw, ale musimy 
dokładnie przyglądać się temu co się dzieje.  
 
Wydatki- pan Ryczko wycenił swoja pracę nad ścieżką i materialy na £2k. Tomek Zarzycki potwierdził ze 
jest to oczekiwana wycena. 
 
W listopadzie przedłużamy ubezpieczenie. Mieliśmy zalanie w styczniu i możemy spodziewać się 
podwyżki.  
 
Tomek Zarzycki- czy zalanie dachu w kuchnie nie może być w ramach ubezpieczenia. PD- powiedział że 
jako “wear and tear” to raczej nie ma takiej możliwości. 
 
W tym roku nie będziemy prosić parafii oraz szkoly o udział w kosztach utrzymania Domu Ośrodka. 
  
5. Sytuacja Polskiej Szkoły na Norwood- doszła do nas informacja, ze Szkoła na Norwood dostała w 
sierpniu wypowiedzenie od parafii. AL skontaktowała się z panią dyrektor z tej szkoły i zaproponowała 



pomoc w postaci udostepnienia sal w naszym ośrodku- np w piątek. Na razie nie było takiej potrzeby, 
pani dyrektor powiedziała ze będą apelowac do ks. Proboszcza. Brak dalszych informacji. 
Ula Kiermasz potwierdziła, ze pracownicy szkoły na Norwood dowiedzieli się o tej sytuacji z gazetki, na 
tydzień przed rozpoczęciem szkoły. Dokumenty zniknęły. Szkoła szuka nowego lokum. Ula przesłała 
nauczycielom z tej szkoły materiały do nauki zdalnej. Zostało przyjętych kilkoro dzieci, ale niestety nie 
ma więcej miejsca. 
 
6. Paczka dla Bohatera- gromadzimy materiały, jedzenie, środki czystości dla weteranów w Polsce. 
Organizatorem jest Klub Polski Szaniec w Watford. Klub zajmie się transportem zgromadzonych darów 
do Polski. Paczki będzie można składać w salonie H2O. Ewentualnie nasza szkoła polska mogłaby się 
dołączyć.  
 
7. Lewisham Polish Centre jako oficjalna organizacja organizująca Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy w Londynie (Finał w styczniu 2021)  
 
W tym roku Lewisham Polish Centre został patronem Londyńskiego Sztabu WOSP.  
 
Agnieszka Lokaj będzie aktywnie brała udział w organizacji tej imprezy. Bedzie też nadzorowała, aby 
wszystko odbywało się zgodnie z zasadami. AL zaprasza do współtworzenia finału. Zostanie stworzona 
grupa whatsapp w celach komunikacji. Beda puszki stacjonarne.  
 
Pieniądze nie będą przepływały przez konto Ośrodka. 
 
8. Przyjęcie nowych członków Ośrodka LPC 
 
Brak kandydatur 
 
9. Sprawy szkolne 
 
W zeszłym roku od kwietnia były prowadzenia zajęcia Online. W tym roku zaczęło się normalnie. Risk 
assessment do prowadzonych zajęć jest na stronie internetowej. Ula Kiermasz przedstawiła jak 
wyglądają środki ostrożności podczas zajęć. 
 
5 grudnia Mikołajki, lecz nie wiadomo jak się odbędą 
 
10.Wolne wnioski 
 
- Gosia Zalejasz 
             - w garażu piwnicy trzeba zrobić porządek (będzie to możliwe po zmianie przepisów). AL 
zapewniła że jak tylko będzie to możliwe to można przewieźć do Lewisham Hub. Agnieszka Kopeć 
została poproszona o zabezpieczenie Kwokowych sprzętów 
 
             - trzeba dokupić środki czystości- Gosia Zalejasz zadeklarowała, ze się zajmie zakupami. Szkoła 
ma swoje środki czystości 
 
- Aneta Wojcik 
             - potrzebna jest lista kto ma klucze od Domu Ośrodka. Podobno była próba włamania do księdza. 
Niestety ksiądz nie poinformował nikogo o tym wydarzeniu. Tomek Zarzycki przypomniał ze zapis z 
kamer jest dostępny przez 7 dni, wiec jeśli to było jakiś czas temu to już niestety nie mamy możliwości 
sprawdzenia co się stało. Zamek jest slaby. Należy zmienić kod do skrzynki na klucze. Gosia Zalejasz i 



Tomek Zarzycki zmienia kod. 
Sławek Rutkowski nie wiedział o incydencie. Aneta Wojcik nie ma więcej informacji.  
 
- prośba o sprawdzenie zamków i klamek 

- prośba o zdjęcie bannera trampolin.  

Banner wisiał od dwóch lat i pojawił się problem. Ludzie nie odzywali się przez ten cały czas. Należy 
zamieścić tablice informacyjna. Agnieszka z Trampolin zdejmie banner. Na tablicy będą tylko informacje 
o grupach działających w Ośrodku oraz wydarzeniach. Nie będzie w niej reklam. Trampoliny dorzucają 
kiedy mogą. Odbyła się dyskusja na temat użytkowania Domu Ośrodka i wpłacania depozytu. W 
Ośrodku, ze względu na pandemię nic się obecnie nie dzieje. Mamy możliwość udostępnić salę bo służy 
to ludziom.  

Agnieszka Lokaj zaapelowała o komunikację i szacunek.  

Tomek Zarzycki zaproponował aby przenieść ten temat na czas kiedy będziemy zmogli znowu otworzyć. 
Tablica infmacyjna powinna informować o wydarzeniach i zajęciach w Osrodku - szkoła, parafia itd. 

Pawel Dokurno- zaufanie do ludzi, którzy użytkowują regularnie Dom Ośrodek.  

Gosia Zalejasz proponuje depozyt na rok  

Agnieszka Kopec- Kwoka funkcjonowała dzieki życzliwości Pawla I Agnieszki, bo nie wiadomo było ile 
osób przyjdzie na zajęcia. Wiele razy poproszono mnie, żebym cos w Osrodku sprawdziła czy wszystko 
jest ok, czy jest posprzątane, było to na bazie zaufania. Dzięki temu mogłam funkcjonować. Ważne jest 
podejście “Robmy to”. Wiele ośrodków pada, bo nic się nie dzieje. Jeśli coś się wydarzy, cos się zepsuje- 
jesteśmy dorosli trzeba zgłosić. Wypadki sie zdarzają. Było spokojnie przez dwa lata. Osrodek 
funkcjonuje w ten sposób dzięki dyplomacji i podejściu Pawla, który daje możliwości organizacji I 
rozwoju. 

Pawel Zarzycki- wszelkie działania wymagają uwagi- rozmowy, ugadanie depozytu, sprawdzanie stanu 
Sali raz w tyg lub po kazdych zajęciach. Kto będzie to robił, jak, komisyjnie. Sprawdzanie drobnego 
detalu zajmuje dużo czasu a co dopiero sprawdzanie dnia po dniu. W przypadku imprez powinny być 
brane depozyty. Raz na kwartał można sprawdzić czy zasady dobrze funkcjonują czy trzeba cos zmienić. 
Ludziom których znamy powinniśmy wyjść na przeciw.  Osrodek działa jak rodzina.  

Zarzuty do Trampolin o niesprzątanie. Agnieszka Badura wypowiedziała sie w kwestii użytkowania i 
sprzątania. Podziękowała za możliwość użytkowania ośrodka. Trampoliny wnoszą tez do osrodka. 
Ludzie przychodzą. Obecnie nie ma pieniędzy aby dodać do kasy osrodka. Zajmują sie też myciem 
toalet, zakupem środków czystości. Agnieszka Badura potwierdziła, ze zdejmie banner.  

Agnieszka Lokaj- pojawiły się zarzuty, ze trampoliny prowadziły zajecia podczas pandemii nielegalnie. 
Poprosiła Agnieszke Badure aby ustosunkowała sie do tych zarzutów. Agnieszka Badura powiedziała ze 
prowadząc zajecia nielegalnie mogłaby stracić licencje wykonywania zawodu. Instruktor fitness to jest 
jej zawód wykonywany i źródło utrzymania rodziny, wiec zarzuty są bezpodstawne. Podczas lockdownu 
pewne rzeczy nie mogły sie odbywać. Początkowo zajęcia fitness były niedozwolone, później mozna 
było prowadzić zajecia na powietrzu. Agnieszka Lokaj poprosiła Ule (Polska Szkoła), ksiedza i Agnieszke z 
trampoline o Risk Assesment zanim otworzą drzwi po lockdownie. Risk Assemsment były dostarczone 
przez Trampoliny oraz szkole.  

Od parafii nie bylo risk assemsent. Byo tylko ustne zapewnienie. My tez mamy obowiązek stosowania 
sie do zasad i obowiązujących przepisów i Trampoliny i szkola przeslaly Risk Assmement. Parafia nie 



wysłała, ale ksiadz wspomniał o trampolinach. Agnieszka Badura powiedziała ze te zarzuty to jest 
pomówienie I nie ryzykowałaby ani swojego bytu ani Osrodka.  

Agnieszka Lokaj przedstawiła bieżąca sytuacje I zarzuty ksiedza wobec trampoline I osrodka. Agnieszka 
Badura zostawiła trampoliny nie wiedzac ze jest msza w kaplicy Ośrodka w piątek  i sobote. Zmiany w 
kalendarzu nie byly zgłoszone.  

Agnieszka Lokaj Podczas pandemii niejednokrotnie rozmawiala z ksiedzem aby upewniać sie ze 
wszystko jest ok, czy niczego nie brakuje. Nie były zgłaszane żadne problemy. W ubiegła sobotę ksiadz 
zadzwonił i zgłosił ze trampoliny są ustawione w rogu Sali po czym stwierdził, ze je sam przeniesie. 
Trampoliny były wrzucone a nie włożone i nie dało sie ich bezpiecznie wynieść. Ponieważ były one 
wrzucone w nieodpowiedni sposób I nie dalo sie ich ruszyć, drzwi od garażu sie nie domykały i 
zostawiono te drzwi otwarte. Ksiądz myśli, ze chcemy sie go pozbyć. AL napisała maila z prośba o 
komunikacje i nie zaprzepaszczanie tego co udało sie w ostatnich latach zbudować. Okazuje się tez, że 
nikt nie przychodził do sprzatania. Niestety nie bylo komunikacji.  

Ula Kiermasz rozmawiala z księdzem I on nie chce nagłaśniać nic I nie chce byc postrzegany jako 
niedobra osoba. Musiało sie to nawarstwiać dlatego wybuchł.  

Po powrocie trzeba ustalić zasady I zobaczyc jak będziemy dalej funkcjonowac. 

 Agnieszka Lokaj poprosiła aby ważne sprawy zgłaszać do niej wcześniej by uwzględnić je w obradach I 
aby ludzie byli przygotowani. 

 
11.Ustalenie terminu następnego zebrania –  
Ustalono termin zebrania na 04/02/2021 godz.18:30 
 
12.Zamknięcie zebrania 
 

 

  


