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Sytuacja finansowa Polskiego Ośrodka Lewisham 

 Finanse Polskiego Ośrodka Lewisham (LPC) podlegają ocenie niezależnego księgowego. Od 2010 roku 

zadanie to wykonuje dla nas biuro Joshua Efue & Co, z siedzibą na Brockley. Przez te wszystkie lata uzyskiwaliśmy 

pozytywną ocene audytu, wskazującą że Zarząd Ośrodka LPC poprawnie dysponuje dostępnymi funduszami.  

 Rok 2020-2021 całkowicie przypadał na okres pandemii koronawirusa. W Domu Ośrodka LPC nie 

odbywały się prawie żadne spotkania, imprezy, nasza działalność była poważnie ograniczona. W okresie od 

kwietnia aż do września 2020 nie wpłynęły żadne opłaty członkowskie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że był to 

trudny czas, zwłaszcza dla osób, które z dnia na dzień utraciły możliwość pracy.  

Przychody Ośrodka LPC pochodzą ze składek członkowskich i donacji, oraz z wynajęcia Domu Ośrodka czy 

mieszkań. W tym roku uzyskaliśmy £2,853 jako składki członkowskie oraz £7,440 z tytułu wynajmu nieruchomości 

Ośrodka. W roku finansowym 2020/21 Zarząd podjął decyzję aby nie przyjmować od Parafi Lewisham-Brockley i 

Polskiej Szkoły na Forest Hill wpłat na pomoc w utrzymaniu Domu. Ze względu na pandemię większość 

zajęć/spotkań i mszy była zawieszona. Na szczęście Lewisham Council przyznał Ośrodkowi grant w wysokości 

£10,000, rekompensujący utratę zarobków i zawiesił opłaty z tytułu Business Rates. W sumie do kasy Ośrodka w 

roku finasowym 2020-21 wpłynęło £20,523.  

Wydatki Ośrodka LPC to głównie utrzymanie Domu Ośrodka. Pomimo ograniczonej działalności, wciąż 

musieliśmy ponosić koszty ogrzewania i oświetlenia Domu, sprzątania czy dezynfekcji. Wydaliśmy na to £5,353. 

Dodatkowo dokonaliśmy, a właściwie to pan Darek Ryczko wykonał - transformację Ogrodu. Usunięty został 

uschnięty kasztan, wykonana ścieżka w ogrodzie oraz dodatkowa szopka na sprzęt ogrodniczy. Koszt tego 

przedsięwzięcia wyniósł £2,155, głównie za sprawą materiałów. Serdecznie dziękujemy za tą pracę.  

W okresie świątecznym Ośrodek wsparł pomoc polskim kierowcom, którzy utknęli na granicy. 

Dołożyliśmy także finansową cegiełkę do akcji „Paczka dla bohatera” oraz „Poles in Need” na początku pandemii. 

Na te akcje Ośrodek przeznaczył w sumie £600.  W roku 2020-21 wydatki Ośrodka LPC wyniosły £10,278.  

Rok finansowy 2020-21 Ośrodek LPC zamyka kwotą £10,244 „na plus”, podczas gdy rok wcześniej było 

to £4,050. Jest to dobra wiadomość, zwłaszcza że w najbliższym czasie musimy wykonać poważny remont kuchni 

w Domu Ośrodka LPC, w której przeciekający dach nadaje się już tylko do wymiany. Należy jeszcze wspomnieć, że 

jak co roku Ośrodek LPC nieodpłatnie użyczył mieszkania proboszczowi Parafii Lewisham-Brockley.  

Powyższe sumy są najważniejszą częścią rozliczeń, które w całości zostały przesłane do biura Joshua Efu 

& Co, celem wykonania audytu finansów Ośrodka LPC. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

• Chyba nikt już nie może się doczekać 19 lipca, kiedy wreszcie wszelkie restrykcje będą wycofane. Ale do tego 

czasu prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności, społecznego dystansu, mycia i odkażania rąk! 

Przypominamy, że wciąż obowiązują restrykcje w organizacji wszelkich spotkań i imprez. Może wkrótce 

zmienią się przepisy, ale jak na razie musimy dostosować się do obowiązujących rygorów. 

• Zarówno władze Wielkiej Brytanii, Polski, jak i państw Uni Europejskiej zapowiadają ułatwienia w podróży 

osobom zaszczepionym na koronowirusa. Tu co prawda wszystko może się zmienić z dnia na dzień, gdyż 

politycy straszą wszystkich nowymi wariantami wirusa. Wersja rozpowszechniona w Wielkiej Brytanii nie jest 

niestety zbyt lubiana i możemy spodziewać się utrudnień. No cóż, chyba nie mamy tu zbyt wiele do 

powiedzenia. Może tylko zaszczepić się, najszybciej jak to tylko możliwe. 

•  30 czerwca 2021 upłynął termin składania wniosków o statut osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Chyba 

wszyscy, którzy chcieli z tego skorzystać już to zrobili, bo nikt się nie zgłaszał po pomoc. 

• 17 czerwca Komitet Ośrodka LPC wybrał nowy zarząd – w dotychczasowym składzie. Prezesem zarządu 
wybrano Agnieszkę Łokaj, sprawy finansowe powierzono Pawłowi Dokurno, natomiast Sekretarzem  wciąż 
jest Agnieszka Bozzao, choć pozostali członkowie Komitetu zobowiązali się do pomocy. 

• W zeszłym miesiącu informowaliśmy o śmierci pani Danusi Kwaśny, wieloletnigo powiernika Ośrodka i 
zagorzałej orędowczyni niezależności naszej organizacji. Jest to niepowetowana strata, ale Ośrodek powinien 
wciąż działać. Do tego potrzeba pełnej obsady powierników – grona osób sprawujących pieczę nad 
Ośrodkiem, odpowiadających za działalność zgodną z prawem, przepisami Charity Commission i Statutem 
Ośrodka LPC. Na zebraniu Komitetu funkcję powiernika powierzono panu Tomaszowi Zarzyckiemu. Dołączył 
on do Pawła Dokurno i Remigiusza Szaramy, którzy od lat są powiernikami Ośrodka. Na wakat w Komitecie 
wybrano pana Sławka Rutkowskiego. 

• 10 lipca Polska Szkoła Sobotnia kończy rok szkolny i rozpoczyna wakacje. Życzymy wszystkim udanego 
wypoczynku. Tym, którzy decydują się na wyjazd za granicę życzymy aby nie musieli zmieniać swoich planów. 
I aby bezpiecznie wrócili w planowanym terminie. 

• Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W czerwcu 2021 opłatę członkowską wnieśli 

A.Cichoń-Jurkiewicz (£40), P.Plata (£40), A.Wójcik (£40) oraz J.Ziarek (£40). Jednocześnie proszę, aby 

wszelkie wpłaty na konto Ośrodka powiadomić emailem (ze strony internetowej Ośrodka) podając kto 

wpłaca i z jakiego tytułu. Ułatwi to odpowiednie zaksięgowanie wpłaty.  

• Pierwsze spotkanie Komitetu Ośrodka LPC po Walnym Zgromadzeniu planowane jest na czwartek 23 

września 2021 na godz 1830. Nastawiamy się na zebranie hybrydowe – częściowo w Domu Ośrodka, 

częściowo – poprzez internet. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

