
Do wiadomości wszystkich organizacji.

Zapytania pani Sulinskiej z organizacji Belveder w sprawach grantów wymagają paru 
wyjaśnień. Z ustnych lub pisemnych pytań, wynika że mało kto wie jak, oraz kto może 
występować o granty do BC Gaming Commission.

Zatem proponuję Państwu bardzo krótki kurs w tej sprawie. 

Tylko Zarząd każdej organizacji ma prawo i może występować o różne granty i tylko w 
swoim i wyłącznie w SWOIM imieniu. Zarząd KPK nie ma prawa występować w 
imieniu żadnej organizacji, i tego nie robił, i robić nie będzie. Zarząd organizacji 
występujący o GRANT jest materialnie za niego odpowiedzialny! Kryminalnie też. 

Czy to wymaga większego wyjaśnienia? Chyba nie. 
Czyli jeśli Zarząd  organizacji (a nie jej/jego prezes) chce uzyskać grant, to musi 
solidnie nad tym popracować. Musi znależć stosowny tytuł do JEDNEGO projektu. 
Musi mieć świadomość, że ma co najmniej 35% funduszy na ten projekt na koncie, i w 
rocznym budget-plan, że przeprowadził ten projekt w roku ubiegłym za tyle a tyle 
dolarów, że przeprowadzi go w tym roku za tyle, a przyszłym za tyle $$$. Czy to jasno 
wyjaśniłem?

Zanim wyślemy podanie o GRANT, musimy przygotować sobie następujące 
dokumenty:
1- Konstytucję i dowód rejestracji prowincjonalnej, lub extraprowincjonalnej (np., SPK 
czy Federacja Kobiet). Annual Registry Report jest pomocny, aby organizacja była „in 
good standing”.
2- Skład osobowy zarządu, z adresami, e-mailami i telefonami każdego członka zarządu.
3- Sprawdozdanie z ostatniego Zebrania Walnego ( General Meeting Minutes)
4 – Sprawozdanie z ostaniego zebrania Wyborczego (General Electing Meeting 
Minutes),
5 - Budget Plan for past year, current year and for next year.
6 – Nazwa Projektu, czas trwania, miejsce daty, ilość osób bioracych udział, wycinki z 
gazet, fotografie, lista VIP.
7 – Budget tego projektu (lista dochodów i donacji, oraz lista wydatków i bilans – 
Summary za rok ubiegły, bieżący i przyszły rok (plan).
8- Community Benefits, czyli uzasadnienie, że tyle a tyle osób pracowało 
woluntarystycznie, tyle za pieniądze, tylu artystów, tylu wykonawców, tyle osób było na
sali czy z tego skorzystało, bylo widzami, albo tyle osób uczestniczyło w tej imprezie.
9- zaświadczenie z Banku, że jest założone Gaming Account, oraz wykaz osób za to 
konto opowiedzialnych, sporządzony przez BANK.
10- zaświadczenie z BANKU, że organizacja ma konto, jego stan jest..., i prawo do 



podpisu mają nastepujące osoby.... (imiona, nazwiska, funkcje).

Czyli, zanim zaczniemy składać podanie, jest dobrze to wszystko przygotować.
Zanim zaczniemy skladać podanie o GRANT ON LINE, musimy z tych dokumentów 
zrobić tzw. JPG file. Czyli jakby fotografie JPG, które elektronicznie załączamy do 
podania.
 
Teraz możemy przejść do dalszej części. Przyklad -  jak Zarząd KPK może staraę się o 
grant dla Zarządu

  Zarząd Kongresu ma co roku Akademię 3 Maja i Rocznicę Niepodlegołości. 
Wiadomo ile to kosztowało w roku ubiegłym, ile było osób występujących, 
uczestników, woluntarzystów, gdzie to było, ilu oficjałów było, ile kosztował koszt sali, 
sprzątania, instrumentów, czy security, ile to trwało, ile osób było na sali, ile osób było 
na scenie, ile nagród lub wyróżnień zostało przyznanych, ile … ile …. ile. ITD, czyli 
wszystkie wydatki i koszty! Ile było przychodu ze sprzedaży kokardek, albo donacji w 
czasie tej imprezy. Ile dochodu było z innych źródeł, datków na kwiaty, pożywienie, 
napoje, czy ozdoby i dekoracje. Dobrze jest podać koszt sali i wykazać go jako donację 
gdyby była ona dana gratis. I wszystkie temu podobne. Czyli wprowadzić te wartości do
„revenues” & „expenses”.

Z tego robimy nie tylko raport „Community Bemefits” ale także „Bilans wydatków i 
przychodów”: po angielsku Ballance Sheet Revenues & Expenses – as of December 31, 
201....   Czyli na koniec kalendarzowego roku, podobnie jak to robi Rząd 
Prowincjonalny lub Federalny.

Mając taka dokumentację możemy złożyć podanie o GRANT do BC GAMING 
Commission. Mniejsze wymagania i granty, mogą zaistnieć, jeśli piszemy pismo o grant
do jakiegoś City Hall.

Proszę bardzo panią Prezes Zarządu KPK o zamieszczenie tej informacji na stronie 
każdej organizacji. Jeśli ktoś chce uzyskać więcej pomocy informacyjnej w tym 
temacie, proszę o e-mail na adres Zarządu KPK Brytyjskiej Kolumbii.

Pozdrawiam Wszystkich Państwa, 
Andrzej Kopczynski – Skarbnik/Treasurer Gaming Fund Zarządu KPK BC.
21 czerwca 2016.


