
WALNE ZEBRANIE, Sobota 09.12.2017r. 

Lista kandydatów na członków Zarządu (powierników) w roku 2017/18 
Członek Zarządu (powiernik) jest odpowiedzialny za kierowanie szkołą, która jest organizacją charytatywną. Swoją 
pracę na rzecz szkoły wykonuje wyłącznie na zasadzie wolontariatu. 

 
 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 1 oraz IV gim.  
Jestem powiernikiem od 2016r. a od kwietnia 
2017r. pełnię funkcję Skarbnika. Zajmuję się koordynacją 
i nadzorem nad budżetem szkoły oraz czuwam 
nad prawidłowym przepływem dokumentacji 
finansowej, składam odpowiednie wnioski o 
dofinansowania dla szkoły. Chciałabym nabyte 
doświadczenie wykorzystać pomagając w dalszym 
prowadzeniu polskiej szkoły.  

 

 
Jedno dziecko w szkole, w klasie II gim.  
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i 
Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003r mieszkam w 
Londynie, a od 2013r. pełnię rolę powiernika w Polskiej 
Sobotniej Szkole na Ealingu, od 2016 na stanowisku 
Wiceprezesa. Posiadam doświadczenie w organizacji i 
zarzadzaniu, które chętnie wykorzystam w pracy na rzecz 
szkoły. Poświęcenie, determinacja i charaktery 
wolontariuszy budują tak niesamowita atmosferę, że 

byłbym zaszczycony będąc częścią tego szacownego grona. 
 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 5 I III gim. 
Jestem absolwentką naszej szkoły oraz powiernikiem od 
2014 roku. Jestem Polką z trzeciego pokolenia i jestem 
dumna, że teraz także moje dzieci mają możliwość uczyć 
się w tej samej polskiej szkole. Z wyksztalcenia jestem 
dyplomowaną księgową i obecnie pomagam w 
księgowości, zajmuję się pozyskiwaniem sponsorów oraz 
dotacji finansowych dla szkoły. Od lat pracuję zawodowo z 
dziećmi i promuję zdrowe odżywianie a w naszym 
szkolnym sklepiku koordynowałam wprowadzenie 
zdrowszych produktów.       
Jest dla mnie prawdziwą przyjemnością pracować z tak 
oddanym zespołem ludzi. 

 
Izabela Dobrowolska 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 0 i 1. 
Jestem powiernikiem od 2016r. Z wyksztalcenia jestem 
Menadżerem HR i L&D (kadry i szkolenia). Pracowałam 
ponad 12 lat w międzynarodowych firmach, głownie 
zajmując się rekrutacja oraz szkoleniami pracowników. 
Obecnie jestem trenerem rozwoju osobistego, pracuje z 
dziećmi i młodzieżą. W naszej szkole jestem 
odpowiedzialna za sprawy związane z prawem pracy, 
rekrutacja oraz szkoleniami. 
 

 
     Dwoje dzieci w szkole, klasy 6 i maturalna.  

Jestem powiernikiem od 2013r. Aktywnie uczestniczę w 
życiu szkoły służąc pomocą i doświadczeniem. Obecnie 
pełnię funkcję zastępcy skarbnika, zajmuję się 
dofinansowaniami oraz pomagam przy zapisach i 
opłatach. 

 

Jedno dziecko w szkole, klasa maturalna.  
Jestem powiernikiem od chwili, kiedy szkoła została 
zarejestrowana w Charity Commission, czyli od 2006r.  
Z wyksztalcenia jestem prawnikiem i specjalizuję się w 
prawie rodzinnym. Obecnie pełnię w szkole funkcję 

Sekretarza. Zajmuję się również kartoteką karną. 

    Dwoje dzieci w szkole, klasy 4 i II gim.  
Od dwóch lat w szkole pełnię funkcję administratora bazy 
danych oraz jestem członkiem komisji rekrutacyjnej. 
Ukończyłam szkołę biznesu i zdobytą tam wiedzą i 
doświadczeniem, pragnę nadal służyć szkole, jej uczniom i 
rodzicom. Praca w kręgu, tak wielu wspaniałych ludzi jest 
dla mnie ogromną satysfakcją i motywacją do dalszego 
rozwoju dla dobra szkoły. 

 

Dwoje dzieci w szkole, klasy III gim i maturalna. 
Sprawowałem funkcję powiernika w latach 2007-2012 a 
obecnie od 2015r. Posiadam 30 letnie doświadczenie 
informatyczno-finansowe, które chcę wykorzystać i pomóc 
w sprawnym funkcjonowaniu naszej szkoły. Na dzień 
dzisiejszy zajmuję się następującymi tematami: 
Informatyka, Administracja systemów, Publikacje, 
pomagałem także przy transferze nowej strony 
internetowej.  

 
Joanna Rutkowska 
Jedno dziecko w szkole, w klasie II gim.  
Jestem powiernikiem od 2013r. Mając wykształcenie 
pedagogiczne oraz czteroletnie doświadczenie zdobyte 
podczas pracy charytatywnej na rzecz polskiej szkoły na 
Ealingu, chciałabym mieć dalszy wkład w rozwój i prężne 
funkcjonowanie tejże placówki. Obecnie zajmuję się 
bezpieczeństwem oraz organizacją dyżurów w szkole. 

 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa III gim. 
Ze szkołą związana jestem od kilku lat, przez dwa ostatnie 
również, jako powiernik. Obecnie zajmuję się administracyjną 
stroną egzaminów GCSE, AS i A2.  
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 NOWI KANDYDACI NA POWIERNKÓW 
 

Mariusz Wozniak 
Dwoje dzieci w szkole, klasy .  
Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie, ponieważ w 
przeszłości wielokrotnie bylem członkiem lub pomagałem 
wielu polskim organizacjom lub instytucjom. Obecnie 
regularnie udzielam się w partii konserwatywnej, której 
jestem oficjalnym kandydatem na radnego z dzielnicy 
Ealing.  

    

     Dwoje dzieci w szkole, klasy 3 oraz III gim.  
Od 10 lat, co sobotę pomagam w prowadzeniu 
szkoły. Posiadam sporą wiedzę w zakresie 
funkcjonowania szkoły i jej potrzeb. Od wielu lat 
przyglądam się organizacji pracy i mam kilka 
pomysłów, które pomogą usprawnić działanie 
naszej szkoły.   

 
Monika Grządka 
Czworo dzieci w szkole, klasy 2, 4 i I gim. 
W kole rodzicielskim pomagam od września 2015r. Od 
niedawna pełnię funkcję koordynatora koła. Biorę 
czynny udział przy organizacji kiermaszów, różnych 
imprez szkolnych i poza szkolnych, jak również pełnię 
dyżur przy drzwiach w małym budynku. Swoim 
doświadczeniem i zaangażowaniem chciałabym 
wspierać polska szkołę w podtrzymywaniu polskich 
tradycji.   

 
Katarzyna Smoktunowicz 
Jedno dziecko w szkole, klasa 0. 
Mam 14 letnie doświadczenie w sprzedaży. Przez 
ostatnie 7 lat pracuję w departamencie szkolenia i 
rozwoju w firmie, która jest na rynku przez ponad 200 
lat. Myślę, że moje doświadczenie może pomóc 
pracownikom jak i nauczycielom w komunikacji i 
rozwoju pozytywnego środowiska pracy.  

 
 

 

  

 

Dwoje dzieci w szkole, klasy 0 i 4. 
 Jestem komunikatywna, dyspozycyjna, posiadam       

doświadczenie jako skarbnik. Jestem sumienna i 
pracowita. Mam doświadczenie w organizacji festynów 
szkolnych.  

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 1 i 4. 
Jestem punktualną i dobrze zorganizowaną osobą, mam 
doświadczenie z rożnymi osobami. Dobrze radzę sobie w 
trudnych sytuacjach.   

 

Jedno dziecko w szkole, klasa 0. 
   Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, z dużą grupą 

ludzi. Jestem m.in. trenerem siatkówki oraz zajmuję się 
w klubie administracją oraz organizacją zabaw i 
festynów. Byłam opiekunem i animatorem na koloniach, 
pracowałam również z trudna młodzieżą.     

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 3 i II gim. 
Jestem dyspozycyjną, otwartą osobą, mam 
doświadczenie w zadaniach organizacyjnych, jestem 
komunikatywna. Łatwość w nawiązywaniu 
interpersonalnych kontaktów. Brałam udział w 
organizacji festynów okolicznościowych. 
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