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Nazwa fundacji: Fundacja British Council
Siedziba i adres fundacji: Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
Aktualny adres do korespondencji: jak wyżej
Adres poczty elektronicznej: warsaw@britishcouncil.pl
Numer i data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
a. Rejestr fundacji: 07/02/2013 – KRS: 0000449621
b. Rejestr przedsiębiorców: 08/02/2013 – KRS: 0000449621
REGON: 146529782
NIP: 7010369489
Zarząd fundacji:
a. Simon Gammell, Prezes Zarządu od 01/09/2015
b. Jenny Marie Simms, Członek Zarządu od 25/08/2014
Cele statutowe, zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji

Celem Fundacji jest budowanie wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy mieszkańcami
Zjednoczonego Królestwa i Polski oraz krzewienie brytyjskich osiągnięć i kreatywnych
rozwiązań 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 innymi krajami, szczególnie Polską;
d. Inne działania poświęcone promowaniu rozwoju edukacji;
e. Sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i rozumienia różnych kultur wśród
mieszkańców narodów Zjednoczonego Królestwa i innych krajów, szczególnie Polski
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. aranżowanie spotkań różnych społeczności z osobami i organizacjami związanymi
ze Zjednoczonym Królestwem i zaangażowanymi w jego rozwój, aby popularyzować
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działalność tych osób i organizacji.
Do realizacji wyżej wymienionych celów Fundacja powołała niepubliczne placówki
edukacyjne w Warszawie i Krakowie:


Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum British Council dla
dorosłych (rejestracja placówek w obu miastach) oraz



Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Centrum British Council dla dzieci i
młodzieży (rejestracja placówek w obu miastach)

Celem działalności placówki Centrum British Council dla dorosłych jest zaspokajanie
potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju ogólnego i
uzupełnianie wiedzy dorosłych poprzez organizowanie i prowadzenie:
 Kursów języka angielskiego, w szczególności:













Kursów ogólnych
Kursów biznesowych
Kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English (dawniej University
of Cambridge ESOL)
Kursów przygotowujących do IELTS
Kursów przygotowujących do matury
Angielskiego uniwersyteckiego dla studentów
Kursów konwersacyjnych
Kursów dla osób 50+
Kursów dla firm i instytucji
Kursów indywidualnych
Kursów specjalistycznych
Programów rozwoju dla nauczycieli

 Egzaminów z języka angielskiego, w szczególności:




Egzaminów certyfikujących Cambridge English (dawniej University of Cambridge
ESOL).
Egzaminów IELTS
Egzaminów Aptis

 Egzaminów niejęzykowych mających na celu nabywanie, uzupełnianie i doskonalenie
umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, społecznych i osobistych lub wiedzy
ogólnej w zakresie wynikającym z potrzeb społecznych (danego środowiska czy
lokalnego rynku pracy), w szczególności:




Egzaminów Association of Certified Chartered Accountants (ACCA)
Egzaminów Chartered Institute of Marketing
Egzaminów uniwersyteckich uczelni zagranicznych przeprowadzanych w toku
studiów wyższych dla osób studiujących eksternistycznie i przebywających w
Polsce

 Innych programów edukacyjnych (np. seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń) o
charakterze ogólnym i specjalistycznym mających na celu kształcenie i wychowanie
dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z
różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego (np. obozy, kolonie, zimowiska),
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w zakresie wynikającym z potrzeb społecznych. Zakres działań w tym zakresie jest
ustalany w trybie rocznym.
Celem działalności placówki Centrum British Council dla dzieci i młodzieży jest
zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie rozwoju ogólnego i uzupełnianie wiedzy
dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie:
 Kursów języka angielskiego, w szczególności:








Kursów ogólnych
Kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English (dawniej University
of Cambridge ESOL)
Kursów przygotowujących do IELTS
Kursów przygotowujących do matury
Kursów konwersacyjnych
Kursów indywidualnych
Kursów podczas wyjazdów wakacyjnych

 Egzaminów z języka angielskiego, w szczególności:




Egzaminów certyfikujących Cambridge English (dawniej University of Cambridge
ESOL).
Egzaminów IELTS
Egzaminów Aptis

 Innych programów edukacyjnych (np. seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń) o
charakterze ogólnym i specjalistycznym mających na celu kształcenie i wychowanie
dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z
różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego (np. obozy, kolonie, zimowiska),
w zakresie wynikającym z potrzeb społecznych. Zakres działań w tym zakresie jest
ustalany w trybie rocznym.
10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym
W roku 2017/18 za pośrednictwem naszych programów oraz serwisów dotarliśmy do 5
400 000 osób.
6 300 uczniów uczęszczało na nasze kursy językowe. Przeprowadziliśmy 20 120
brytyjskich egzaminów.
500 000 osób wzięło udział w organizowanych przez nas wystawach, targach i festiwalach
Ponad 2 000 000 użytkowników skorzystało z naszych kanałów cyfrowych, a niemal 3 000
000 słuchało naszych programów radiowych, obejrzało nasze programy telewizyjne i
przeczytało nasze publikacje.
Kultura i sztuka
W ramach naszego programu kulturalnego dotarliśmy do ponad 500 000 osób. Wśród
przeprowadzonych przez nas działań znalazły się:


Współpracowaliśmy z ponad dwudziestoma trzema festiwalami w Polsce, prezentując
sztukę i artystów z Wielkiej Brytanii, na przykład: Warszawa – BIG BOOK, WFF,
WatchDocs, Cinemaforum, Przemiany, Record Store Day; Wrocław – WRO, Nowe
Horyzonty; Łódź – Festiwal Komiksu, Soundit; Gdańsk – Festiwal Szekspirowski; Poznań –
Short Waves Film Festiwal; Kraków – Element Talks, Misteria Paschalia, Festiwal Miłosza.



partnerstwo przy programie „Sztuka brytyjska na dużym ekranie”, w ramach którego,
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wraz z siecią kin Multikino w całej Polsce, odbywają się pokazy brytyjskich sztuk
teatralnych na ekranach kin. Pokazy dają polskiej publiczności możliwość uczestnictwa w
retransmisjach najlepszych spektakli z repertuaru słynnych scen brytyjskich. Wszystkie
spektakle pokazywane są w języku angielskim z polskimi napisami. Przedstawienia
zostały zarejestrowane na żywo, przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych.
Udział w pokazach jest niepowtarzalną okazją, by stać się częścią publiczności
londyńskiego teatru oraz doświadczyć aktorstwa najwyższej próby. W 2017/18 roku
widzowie w Polsce mogli obejrzeć głównie retransmisje spektakli National Theatre;
wspólna na z Miastem Stołecznym Warszawa organizacja trzech Creative Mikserów,
spotkań networkingowych dla sektora kreatywnego na temat projektowania
uniwersalnego, prowadzenia galerii sztuki i efektywnego zarządzania księgarniami;



Creativity Talks – to forma spotkań, wykładów, w ramach polskich festiwali, gdzie
eksperci z Wielkiej Brytanii dzielą się swoją wiedzą na tematy związane z daną branżą
kreatywną e.g. w ramch Nowych Horyzontów spotkanie na temat produkcji trailerów
filmowych, Short Waves Festiwal, Elelent Talks, Warszawski Festiwal Filmowy;



w kwietniu 2017 wspólna z Polskim Instytutem Książki organizacja polskiej delegacji 12
autorów na Targi Książki w Londynie oraz organizacja wydarzeń po targach w Polsce np.
rezydencja pisarki z UK w Krakowie oraz organizacja obecności polskich autorów na
festiwalach w Wielkiej Brytanii (Filip Springer, Olga Tokarczuk, Jacek Denhel)



‘Mix the City Katowice’ – wspólna produkcja z Katowice Miasto Ogrodów muzycznej
platform internetowej z udziałem 12 muzyków z Katowic. Dzięki platformie użytkownicy
mogą tworzyć swoje własne muzyczne sety.
 partnerstwo przy innych wydarzeniach kulturalnych, m.in. program z muzyką brytyjską
Selector nadawany na falach Radia Kampus; Nagroda Kapuścińskiego za reportaż
literacki; projekt „Wiersze w Mieście”, w ramach którego na terenie Warszawy pojawiły
się europejskie wiersze; pokaz baletu English National Ballet, Akram Khan Dance
Company w ramach XXIV Łódzkich Spotkań Baletowych; pokazy filmów na festiwalu TMobile Nowe Horyzonty; wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i w
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
Edukacja i Społeczeństwo
W ramach programu edukacyjnego Fundacja British Council dotarła do czterech milionów
dziewięciuset tysięcy osób. Wśród przeprowadzonych przez nas działań znalazły się:
 współorganizacja szóstej edycji konkursu dla młodych naukowców FameLab, w ramach
którego edukujemy naukowców w zakresie popularyzowania i komunikowania nauki do
szerszej publiczności, a także programu Rzecznicy Nauki w partnerstwie z Centrum
Nauki Kopernik;
 organizacja targów edukacyjnych z udziałem ponad 30 przedstawicieli i
przedstawicielek brytyjskich uczelni w Warszawie oraz w Krakowie. W ramach targów
odbyły się warsztaty, i prezentacje, a odwiedziło je ponad dwa tysiące osób
zainteresowanych studiowaniem w Wielkiej Brytanii;



wdrażanie programu zarządzanie różnorodnością wewnątrz organizacji oraz promocja
równych praw i różnorodności i dostarczanie narzędzi podmiotom zewnętrznym do
efektywnego nią zarządzania;
 wdrażanie programu Aktywna Społeczność, którego celem jest budowanie liderów w
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społecznościach lokalnych w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie;


przeszkolenie agentów edukacyjnych w ramach kursu „Study UK Certificate for Agents”;



przeszkolenie lokalnych liderów w ramach programu Ekonomii Społecznej, w
partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych;



rozpoczęcie projektu Empowering Communities in Europe współfinansowanego przez
Komisję Europejską, skierowanego do lokalnych społeczności, w celu zwalczania
stygmatyzacji migrantów i wzmocnienie dialogu międzykulturowego, we współpracy z
Instytutem Spraw Publicznych i szeregiem innych partnerów z krajów uczestniczących w
projekcie (Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja, Czechy, Węgry);



rozpoczęcie 6 projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Celem projektów jest opracowanie i przygotowanie materiałów
multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
Materiały te będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów kształcących się w
polskich średnich szkołach zawodowych. W ramach projektu zostanie opracowanych 65
e-zasobów, które będą się składać z 439 modułów (materiałów lekcyjnych).
rozpoczęcie projektu „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your
potential – activate space”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami
publicznymi poprzez udział przedstawicieli organizacji wspierających zarządzanie
przestrzeniami publicznymi (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, organizacje pracodawców) w międzynarodowych wizytach studyjnych.
Wyjazdy edukacyjne odbywają się do Szybenika i Komizy w Chorwacji oraz do Glasgow
(Szkocja). W projekcie 210 osób zostanie objętych wsparciem
rozpoczęcie projektu MURAL (Mutual Understanding, Respect and Learning)
współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Prawa, Równość i
Obywatelstwo. MURAL dąży do wspierania tolerancji i szacunku opartych na wierze,
przekonaniach religijnych oraz tożsamości etnicznej, wspiera ponadnarodową
współpracę oraz wymianę wiedzy i najskuteczniejszych praktyk przeciwdziałania
nietolerancji, która wyraża się w narastającym w Europie problemie antysemityzmu i
islamofobii. Będzie realizowany przez British Council we współpracy z partnerami z
Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec.





 edukacyjne strony z bezpłatnymi materiałami do nauki języka angielskiego oraz
aplikacje mobilne, z których łącznie skorzystało ponad półtora miliona użytkowników;
 partnerstwo przy szeregu innych inicjatyw edukacyjnych, m.in. Dreams and Teams.
Język angielski
Z naszym programem języka angielskiego dotarliśmy w sumie do dwóch milionów osób.
Wśród podjętych przez nas działań znalazły się:
 kursy angielskiego, na które uczęszczało ponad pięć tysięcy uczniów w trzech miastach
Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław);
 kursy angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu Early Years
Foundation Stage we współpracy z przedszkolem Limonka w Warszawie;
 ponad 20 tysięcy egzaminów brytyjskich w naszych 14 centrach egzaminacyjnych w
całej Polsce: IELTS (International English Language Testing System), Cambridge English,
egzaminy zawodowe i uniwersyteckie, egzamin dla biznesu Aptis oraz jego wersja dla
szkół Aptis for Teens;
www.britishcouncil.org
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 edukacyjne strony z bezpłatnymi materiałami do nauki języka angielskiego oraz
aplikacje mobilne, z których łącznie skorzystało niemal półtora miliona użytkowników;
 webinaria oraz konferencje dla nauczycieli, wspierające ich w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych;
 partnerstwo w projektach edukacyjnych promujących język angielski w ogólnopolskich
mediach, m.in. z tygodnikiem Polityka.
11. Zdarzenia prawne w działalności statutowej o istotnych skutkach finansowych
(opis faktycznie prowadzonej działalności z podaniem ważniejszych zdarzeń
związanych z otrzymaniem lub wydatkowaniem środków finansowych)
W roku sprawozdawczym Fundacja British Council dokonała kolejnej spłaty raty
pożyczki będącej równowartością 135,000 GBP.
12. Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej oznaczenia
w ramach PKD wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS)
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji w roku sprawozdawczym były:
a) 85 - usługi edukacyjne, w tym nauczanie języka angielskiego i prowadzenie
egzaminów językowych
b) 70, 22, Z - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
c) 73, 1 - usługi reklamowe, promocyjne i sponsoring
d) 62 - usługi informatyczne
e) 66.19.Z - usługi finansowe
13.

Odpisy uchwał Zarządu podjętych w roku sprawozdawczym:





Uchwała z dnia 15/05/2017 Protokół Obrad Zarządu Fundacji British Council o przeznaczeniu dochodu wypracowanego w okresie od 01/04/2016 do
31/03/2017 w całości na cele statutowe Fundacji
Uchwała z dnia 10/07/2017- Protokół Obrad Rady Fundacji British Council:
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01/04/2016-31/03/2017
Uchwała z dnia 27/09/2017 – wybór audytora - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
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14. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody z wyodrębnieniem ich źródeł, np.
spadek, zapis, darowizna, zbiórka publiczna, źródła publiczne – w tym z budżetu
państwa i gminy, oprocentowania rachunków bankowych, loterie, działalność
gospodarcza, inne rodzaje dochodów, odpłatne świadczenia w ramach celów
statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono
działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z innych źródeł (należy podać rzeczywiste źródła przychodów,
dokładnie je nazwać, gdy są inne niż podane przykłady, przy odpłatnych
świadczeniach realizowanych w ramach celów statutowych należy podać
wysokość osiągniętych przychodów i osobno wysokość kosztów tych świadczeń).
Wysokość kosztów wynikających z: realizacji celów statutowych fundacji,
wydatków administracyjnych (czynsze, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe i
inne), działalności gospodarczej.
Przychody:
a. Darowizna

(2 503 816,13 PLN)

b. odsetki bankowe

(14 062,92 PLN)

c. odpłatne świadczenie w ramach celów statutowych

(40 369 264,60 PLN)

Koszty:
Koszty celów statutowych

32 319 376,43 PLN

Koszty administracyjne

7 964 497,74 PLN

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności– zysk

2 055 884,19 PLN

15.

Liczba osób zatrudnionych w fundacji

16. Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych, w
tym wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Wynagrodzenia pracowników ogółem:

14 432 396,89 PLN

Wypłaty z tytułu umów zlecenie z własnymi pracownikami:

83 021,25 PLN

z tytułu premii i innych świadczeń:

1 035 365,43 PLN

17. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków
zarządu (wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia), członków innych
organów fundacji (wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)
Łącznie roczne wynagrodzenie zarządu (2 osoby):

1 346 525,26 PLN,

w tym pensje:

772 426,49 PLN,
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inne świadczenia:
18.

574 098,77 PLN

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

Łączna kwota brutto

1 010 566,05 PLN

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z obcymi pracownikami:927 544,80 PLN
19. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek
Fundacja British Council nie udzieliła żadnej pożyczki w roku sprawozdawczym
20. Kwoty na rachunkach bankowych na koniec roku sprawozdawczego
(ze wskazaniem banków)
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Konto: 34103010610000000030189030

300,00 PLN

Konto: 52103010610000000030189094

1 324 333,04 GBP

Konto: 61103010610000000030189029

5 754,32 PLN

Konto: 62103010610000000030189108

89 180,19 PLN

Konto: 68103010610000000030189000

2 243 955,26 PLN

Konto: 26103010610000000031805000

300,00 PLN

Konto: 03103010610000000030189006

44 105,15 PLN

Konto: 40103010610000000030189116

18 348,89 EUR

Konto: 13103010610000000030189117

12 102,00 PLN

Konto: 83103010610000000030189118

10 856,00 PLN

Konto: 56103010610000000030189119

15 363,00 PLN

Konto: 29103010610000000030189120

8 356,00 PLN

Konto: 02103010610000000030189121

6 398,00 PLN

Konto: 72103010610000000030189122

11 534,00 PLN

21. Wartość nabytych obligacji oraz wartości objętych udziałów i nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
22. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych
na ten cel
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w roku sprawozdawczym
www.britishcouncil.org
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23.

180 581,67 PLN

Nabyte pozostałe środki trwałe na kwotę:

24. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych (osobno należy podać wartość aktywów i wartość zobowiązań, dane
powinny pochodzić ze sprawozdań do GUS, które składają wszystkie podmioty
posiadające REGON)
Wartość aktywów:

15 769 795,96PLN.

Zobowiązania:

11 369 681,80 PLN

25. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, w tym granty i dotacje,
zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności
Fundacja w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.
26. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących
podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych
CIT-8 złożony 25/06/2018
2 742 251,82 PLN.

zobowiązań

kwota dochodu zwolnionego na podstawie deklaracji:

Deklaracje miesięczne VAT – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wg
złożonych deklaracji:

1 630 271,00 PLN
Fundacja rozliczała terminowo wszystkie zobowiązania podatkowe.
27. Informacje o przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach
oraz wyniki tych kontroli
W roku sprawozdawczym Fundacja British Council nie była kontrolowana.

Podpisy członków zarządu

Simon Gammell

…………………………………

www.britishcouncil.org

Jenny Simms

………………………………….
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