STATUT FUNDACJI
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą “Fundacja British Council” zwana dalej “Fundacją”, ustanowiona przez British
Council, z siedzibą w Londynie, SW1A 2BN, przy ulicy Spring Garden 10, działa na podstawie ustawy o
fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst ujednolicony, Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§5
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
§6
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§7
Fundacja została powołana dla budowania wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy mieszkańcami
Zjednoczonego Królestwa i Polski oraz dla umocnienia świadomości brytyjskich rozwiązań kreatywnych i
osiągnięć poprzez:
a) szersze propagowanie wiedzy o Zjednoczonym Królestwie;
b) pogłębianie znajomości języka angielskiego;
c) wspieranie kulturalnej, naukowej, technologicznej i edukacyjnej współpracy pomiędzy
Zjednoczonym Królestwem a innym krajami, szczególnie Polską;
d) inne działania poświęcone promowaniu rozwoju edukacji;
e) sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i zrozumienia różnych kultur wśród mieszkańców i
narodów Zjednoczonego Królestwa i innych krajów, szczególnie Polski.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z organizacjami z całego świata o takich samych lub podobnych celach, w szczególności z
fundacjami i organizacjami charytatywnymi,
b) współpracę z władzami, przedsiębiorcami i mediami zainteresowanymi celami Fundacji,
c) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej dla
realizacji celów Fundacji,
d) organizację wystaw, koncertów, seminariów, imprez i różnorodnych kampanii promocyjnych na
całym świecie mających na celu prezentację kultury, sztuki i dziedzictwa historycznego
Zjednoczonego Królestwa,
e) aranżację spotkań różnych społeczności z osobami i organizacjami związanymi ze Zjednoczonym
Królestwem i zaangażowanymi w jego rozwój, aby popularyzować działalność tych osób i organizacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek początkowy obejmuje fundusz założycielski w wysokości 2,050 PLN, wspomniany w akcie
notarialnym ustanawiającym Fundację, z którego kwota 1,000 PLN zostanie przeznaczona na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) funduszy publicznych/subwencji
b) działalności gospodarczej Fundacji
c) opłat uiszczanych przez uczestników programów organizowanych przez Fundację
d) darowizn z majątku ruchomego i nieruchomego, włączając zapisy, darowizny pieniężne i wszelkie
darowizny majątkowe
e) spadków
f) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację lub w jej imieniu.
§ 11
Dochody i majątek Fundacji bez względu na ich pochodzenie zostaną przeznaczone na realizację celów
Fundacji, w tym na wsparcie organizacji ustanowionych na świecie do takich samych lub podobnych
celów.
§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu zgromadzenia funduszy
niezbędnych do realizacji jej celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być w szczególności:
a) usługi edukacyjne, w tym nauczanie języka angielskiego i prowadzenie egzaminów językowych
b) sprzedaż książek i pozostała sprzedaż detaliczna
c) usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
d) usługi reklamowe, promocyjne i sponsoring
e) wynajem nieruchomości
f) usługi informatyczne
g) usługi finansowe
h) usługi księgowe
i) prace rozwojowe.
3. Jeżeli przedmiot działalności Fundacji wymaga specjalnego zezwolenia lub licencji, Fundacja
podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.
§ 13
Rok obrotowy i podatkowy Fundacji rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca. Pierwszy rok obrotowy
i podatkowy obejmuje okres od dnia ustanowienia Fundacji do 31 marca 2013 roku.
§ 14
1. Fundacja nie może udzielać żadnych pożyczek członkom Rady i Zarządu Fundacji.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku członkom organów Fundacji na zasadach innych niż te
mające zastosowanie w przypadku osób trzecich, szczególnie jeśli przekazanie majątku odbywa się
nieodpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji na
zasadach innych niż te mające zastosowanie w przypadku osób trzecich.
4. Fundacja nie może nabywać od członków organów Fundacji żadnych dóbr i usług na specjalnych
warunkach.

IV. ORGANY FUNDACJI
§ 15
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
Rada Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.

§ 16
Rada Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób.
Członków Rady Fundacji wskazuje Fundator.
Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator.
Kadencja Rady Fundacji trwa dwa lata.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustępuje z chwilą:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka,
b) odwołania członka przez Fundatora,
c) śmierci członka,
d) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji.

§ 17
1. Do obowiązków Rady Fundacji należy:
a) powoływanie Dyrektora Fundacji,
b) zatwierdzanie długoterminowych strategicznych biznes planów Fundacji i ich rocznych
aktualizacji,
c) zatwierdzanie formalnych planów budżetowych Fundacji na każdy rok obrotowy,
d) ocena sprawozdań Zarządu Fundacji i ich przyjmowanie,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
f) uchwalanie zmian w wynagrodzeniach pracowników i w budżetach przeznaczonych na
Dobrowolne Wcześniejsze Zwolnienia,
g) podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji.
§ 18
1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Dyrektora
Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Członkowie Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć w
jej obradach.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Ważność uchwał wymaga obecności co najmniej
połowy członków Rady. W przypadku wszelkich sporów odnośnie decyzji, decydujący głos będzie
należał do Przewodniczącego.
Zarząd Fundacji
§ 19
Organem wykonawczym Fundacji jest jej Zarząd.
§ 20
Dyrektora Fundacji, działającego również jako Prezes Zarządu, powołuje Rada Fundacji. Członków
pierwszego Zarządu, w tym Dyrektora Fundacji, powołuje Fundator. Kolejnych powołań członków do
Zarządu dokonuje Dyrektor Fundacji.

§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób, a jego kadencja trwa dwa lata.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji. Rada Fundacji nie ma
obowiązku powoływania nowego członka na miejsce odwołanego członka Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustępuje z chwilą:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka,
b) odwołania członka przez Dyrektora Fundacji,
c) śmierci członka,
d) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji.
§ 22
Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 23
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje dotyczące Fundacji, w szczególności:
a) zarządza majątkiem fundacji
b) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy
c) ustala wielkość zatrudnienia i określa wysokość środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji po zatwierdzeniu ich przez Radę Fundacji
d) kieruje codzienną działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej statutowych celów.
§ 24
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 25
Decyzje i uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Prezesa
Zarządu.
§ 26
Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
Dla efektywniejszej realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może, na podstawie decyzji Rady
Fundacji, połączyć się z innymi fundacjami o podobnych celach statutowych na warunkach uzgodnionych
przez obie zainteresowane strony.
§ 28
Zmian w Statucie i zmian celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
§ 29
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Likwidatora Fundacji wyznaczy Rada Fundacji.
4. Decyzję o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

