Apel do rodaków i przyjaciół POSKu !
W przededniu 70-tej rocznicy wybuchu wojny i polskiej tułaczki po świecie, możemy być dumni z polskich
osiągnięć w życiu na wyspach brytyjskich.
W Wielkiej Brytanii POSK jest jednym z naszych czołowych i historycznych sukcesów.
POSK zrzeszał i zrzesza polskie środowisko. Przez lata stał się ważnym wizerunkiem polskości w Wielkiej
Brytanii.
Dziś życie polskie za granicą dalej się rozwija. POSK odgrywa ogromną rolę w zaspokojaniu potrzeb
„polskości” w naszej codzienności. Kontynuujemy sprawdzone inicjatywy programowe o charakterze
społeczno-kulturalnym a także rozwijamy nowe.
POSK, jak każda inna instytucja musi się dostosować do obecnych wymogów prawnych i ekonomicznych.
Zależy nam aby wygląd i wyposażenie budynku zdało egzamin prestiżowej instytucji z której wszyscy
będziemy dumni. Nawet najbardziej skrajna oszczędność w gospodarowaniu POSKiem nie zapewni jego
samowystarczalności. Obecny światowy krach ekonomiczny stał się poważnym zagrożeniem dla
przyszłości POSKu.
POSK służy społeczeństwu lecz społeczeństwo nie może o POSKu zapomnieć.
Apelujemy gorąco do Państwa o finansowe wsparcie tego naszego wspólnego dzieła, które sami
tworzyliśmy przez ostatnie czterdzieści kilka lat.
POSK można wspierać wieloma sposobami np. wznowieniem fundatorstwa, jednorazową dotacją na
wyszczególniony cel, regularnym sponsorowaniem poszczególnych działalności, jak np. Biblioteka,
Archiwum, Kolekcja, Teatr.
Najprostrzym sposobem pomocy jednak jest Gift Aid.
Na odwrocie znajduje się odpowiedni formularz. Każda najmniejsza suma podarowana tą metodą będzie
stanowiła regularny wpływ pieniężny dla POSKu, a deklaracja na Gift Aid dla osób płacących podatki w
Wielkiej Brytanii zapewni z kolei POSKowi zwiększoną dotację.
Wszelkie pytania należy kierować do Skarbnika POSKu na adres:
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
Sekretariat
238-246 King Street
London W6 0RF

Dziękujemy

Ewa Brzeska (Chairman)- For and on behalf of The Board of Trustees of POSK

PART A- Standing Order Mandate
Polish Social and Cultural Association Limited (“POSK”)
(Please complete in BLOCK capitals)

To ............................................................................................................ Bank.
Postal Address.......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….

Please pay

Bank

Branch

Barclays Bank Plc

Hammersmith

Sort Code

Beneficiary’s Name

for the credit of
the sum of

20-35-90
Account Number

Polish Social and Cultural Association Limited
Amount in figures

Post Code: ……………...

30222224

Amount in words

£
Date of first payment

Day of the month

and thereafter every
month on the

commencing

day of each month until further
notice from me/us in writing

Account Name

Account Number

and debit my/our
account
accordingly

Special instructions

Signature(s) .......................................................... ............................................................. Date.............................
Banks may decline to accept instructions to charge Standing Orders to certain types of accounts other than Current Accounts.

(Please note: You retain the right to cancel this Standing Order at any time by informing your bank in writing.)

PART B (optional) Gift Aid Declaration
If you pay income tax and would like POSK to benefit by claiming it back, please complete the following section. You can
cancel this declaration at any time by notifying POSK. Please cancel this declaration if you no longer pay tax.
Important note: You must pay an amount of income tax and/or capital gains tax at least equal to the tax that the charity
reclaims on your donations in the tax year (currently 28p for each £1 you give).

Name of charity: Polish Social and Cultural Association Ltd, charity no. 236745
Details of donor:
Title ................. Forenames ………………………………………

Surname …………………………………………………

Address ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Post Code ……………………
I want POSK to treat all donations I make from this date onwards until I notify you otherwise as Gift Aid
Signature ………………………………………..

Date …………………………………

Please return to: POSK, 238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF

