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Raport finansowy Ośrodka LPC w roku finansowym 2021-2022 

Przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Członków LPC  

w dniu 12 maja 2022 

 

 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. Na Walnym zgromadzeniu 

członków Ośrodka LPC w 2021 roku podjęliśmy decyzję zobowiązującą Skarbnika Ośrodka do 

przedstawienia sytuacji finansowej Ośrodka, gdy raport niezależnego księgowego jest jeszcze 

niedostępny.  

 

 Rok 2021-2022 rozpoczęliśmy jeszcze w czasie pandemii koronawirusa. Powoli życie 

wracało do Domu Ośrodka, pojawiły się pierwsze spotkania, imprezy. Byliśmy na prostej 

drodze do „normalności”, gdy w lutym 2022 rozpoczęła się wojna – Rosja napadła na Ukrainę. 

Mogłoby się zdawać, że to daleko od nas, nie obejmuje Polski ani Wielkiej Brytanii, ale nie 

potrafimy przejść do porządku gdy takie rzeczy dzieją się tuż za Polską granicą.  

 Ośrodek LPC włączył się do akcji pomocy Ukraińskim uchodźcom. Z początku 

zbieraliśmy dary rzeczowe, aby wysyłać potrzebującym. Jednakże transport do Polski okazał 

się dość trudny – ze względu na wymagane dokumenty, oraz kosztowny. Na portalu JustGiving 

Agnieszka Łokaj założyła konto prosząc o wpłaty na porkycie kosztów transportu. Z 

planowanych £3000 wpłynęło ponad £105tysięcy, z czego £92,088 w ubiegłym roku 

finansowym. W związku z tym przedstawię dwie części sprawozdania finansowego. 

W tym roku uzyskaliśmy £4,037 jako składki członkowskie (w roku 2020-21 było to 

£2,853) oraz £7,660 z tytułu wynajmu nieruchomości Ośrodka (w roku 2020-21 było to £7,440). 

Otrzymaliśmy również £42 z tytułu zwrotu podatku od zadeklarowanych wpłat w akcji GiftAid.  

http://www.osrodeklpc.com/


Na pomoc Ukrainie wpłynęło na nasze konto £80,348 – od pojedynczych osób oraz z akcji 

JustGiving. 

W sumie do kasy Ośrodka w roku finasowym 2021-22 wpłynęło £92,088 (£20,523 

w 2019-20). Z tego £11,739 na potrzeby Ośrodka i £80,348 na pomoc Ukrainie. 

 

Wydatki Ośrodka LPC to głównie utrzymanie Domu Ośrodka oraz dofinansowanie 

odbywających się tu uroczystości czy imprez. 

W roku 2021-22 wydatki Ośrodka LPC wyniosły £16,046, z czego £5,741 to koszt 

remontu. W roku 2020-21 było to £10,278. Nie da się ukryć że wzrost kosztów utrzymania 

dotyczy także Ośrodka i w przyszłym roku z pewnością będzie wto widoczne w naszych 

wydatkach. 

Jeśli chodzi o Fundusz pomocy Ukrainie i uchodźcom to było to przedmiotem dyskusji 

powierników na zebraniu w dniu 23 marca 2022. Powiernicy zgodzili się że koszty transportu 

darów są nadzwyczj wysokie i lepszym pomysłem jest wykorzystanie funduszy na zakup rzeczy 

na miejscu, w Polsce, co będzie tańsze, nie wymagało transportu i bardziej odpowiadające 

potrzebom uchodźców. Powiernicy wyrazili swoje obawy że fundusze powinny trafić do osób, 

którym można zaufać. Ze względu że nie znamy tych osób, to łatwiej się oprzeć na ludziach, 

którzy już prowadzą taką działalność. Powiernicy wspólnie ustalili, że najbezpieczniejszym 

sposobem będzie przekazywanie funduszy w kilku mniejszych transzach i budowanie zaufania 

pomiędzy Ośrodkiem a polskimi organizacjami. Weryfikacji beneficjentów tych funduszy podjęła 

się pani Wiola Wojdakowska. Od razu przystąpiliśmy do przekazywania tych funduszy i do 

końca marca przekazaliśmy £15,706. W związku z tym w rubryce wydatki Ośrodka pojawia 

się suma £31,752. 

 

Trudno jest podsumowywać rok finansowy, skoro na nasze fundusze składaja się dwie 

osobne kategorie. Mogę podać, że w kasie Ośrodka na zakończenie roku finansowego było 

£21,856 ośrodkowych oraz £86,670 funduszu pomocy Ukrainie. Pracujemy nad wydaniem tej 

drugiej części – co jest dokładnie wyjaśniane w naszych Komunikatach oraz na stronie na 

Facebooku. Niemniej dodam że Wspomogliśmy Fundację „trzy czte ry!” z Białegostoku, 

„Hrubieszów Jestem Stąd” z Hrubieszowa, „OnWater” z Wrocławia oraz „NieNieodpowiedzialni” 

z Warszawy. Pomogliśmy pani Tetianie Isaenko w zakupie artykułów do pielęgnacji chorej 

córki. Mamy nadzieję, że dzięki tym funduszom chociaż małej grupie osób przywróciliśmy wiarę 

w człowieka, daliśmy powód do uśmiechu i choć na chwilę pozwoliliśmy zapomnieć o 

powodach ich przyjazdu do Polski. W ostatnich dniach przeznaczyliśmy część funduszy na 

pomoc „Podlaskim Aniołom” z Białegostoku, którzy mają pod swoją sporą grupę Ukraińców i 

potrzebują funduszy na ich utrzymanie. Mamy także nadzieję, że te wydatki są tym co 

planowali darczyńcy przekazując nam swoje datki. 



 

Jak co roku wspomnę jeszcze, że Osrodek LPC nieodpłatnie użyczył mieszkania 

proboszczowi Parafii Lewisham-Brockley. W 2013 roku było to wycenione na £12,000 rocznie.  

Powyższe sumy są najważniejszą częścią rozliczeń, które w całości zostały przesłane 

do biura Joshua Efu & Co, celem wykonania audytu finansów Ośrodka LPC. Powiadomię 

Komitet Ośrodka gdy tylko otrzymam kopię tego raportu i przedstawię do wglądu wszystkim 

chętnym członkom Ośrodka LPC. 

Bardzo dziękują za uwagę, 

 

          Pawel Dokurno 

     Skarbnik Ośrodka LPC 


