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STATUT FUNDACJI 

Trading Jam Session 

(Tekst jednolity) 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Trading Jam Session, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Rafała Zaorskiego 
 
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa 
Kopczyńskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Twarda 18, pod numerem repertorium A 
numer 23398/2021 w dniu 28.09.2021. 
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest minister 
właściwy do spraw edukacji. 
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok 
kalendarzowy. 
 

§ 3 
1. Fundację została powołana na czas nieokreślony. 
2. Fundacji działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami 
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki 
organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji w celu realizacji swoich 
zadań statutowych. 
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania 
i prawem polskim dopuszczonych. 
 

§ 4 
1. Fundacja jest apolityczną organizacją pozarządową, która w swym działaniu kieruje się zasadą 
poszanowania praw i wolności człowieka. 
 

§ 5 
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać 
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji. 
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II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 
1. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie: 
1) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
2) Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a 
szczególnie w dziedzinie edukacji finansowej; 
3) Propagowania wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej oświacie; 
4) Prowadzenia działalności oświatowej, w tym działań wspierających rozwój rynku kapitałowego i 
towarowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy ekonomicznej; 
5) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania 
i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
6) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
7) Działalności na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy; 
8) Działalności na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku działań instytucji finansowych; 
9) Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
10) Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
11) Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
12) Promocji i organizacji wolontariatu; 
13) Działalności charytatywnej; 
14) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
15) Działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-
techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej; 
16)Promocji i upowszechniania wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej; 
17) Działania na rzecz ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 
18) Niesienia wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami: kryzysów humanitarnych, katastrof, 
klęsk żywiołowych, wojen domowych, konfliktów zbrojnych i wojen lub innych sytuacji zagrażających 
ich życiu lub zdrowiu zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polski jak i za granicą; 
19) Dostarczania pomocy humanitarnej; 
20) Udzielania pomocy rozwojowej, technicznej, edukacyjnej i zdrowotnej; 
21) Wsparcia uchodźców w zakresie potrzeb humanitarnych na terytorium Rzeczpospolitej Polski i za 
granicą. 
 

§ 7 
1. Sposoby realizacji celów statutowych: 
1) Organizacja konferencji, wykładów, warsztatów, sympozjów, szkoleń, seminariów i spotkań; 
2) Organizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych; 
3) Tworzenie artykułów o charakterze edukacyjnym; 
4) Organizacja projektów mających na celu podniesienie świadomości i wiedzy prawnej m.in. z zakresu 
rynków finansowych oraz praw konsumentów; 
5) Powołanie Rzecznika Praw Tradera; 
6) Promowanie i wspieranie najlepszych praktyk wśród uczestników rynku kapitałowego; 
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7) Współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami, instytucjami i organizacjami działającymi w 
zakresie zbieżnym z celami Fundacji; 
8) Wspieranie osób prawnych i fizycznych w realizacji zadań będących w zakresie objętym celami 
Fundacji; 
9) Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne instytucji edukacyjnych; 
10) Prowadzenie działalności wydawniczej; 
11) Wspieranie wolontariatu; 
12) Przyznawanie nagród i stypendiów; 
13) Organizacja programów stażowych; 
14) Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w konferencjach, 
debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne media elektroniczne; 
15) Działalność wydawnicza, w szczególności: wydawanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie literatury 
obejmującej zagadnienia z zakresu przedmiotu działalności Fundacji; 
16) Tworzenie opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji, publikacji badawczych i 
analiz eksperckich związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji; 
17) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych oraz organizowanie zbiórek publicznych; 
18) Przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej, w szczególności poprzez  
przyjmowanie i wydawanie, w tym wywóz za granicę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
wyposażenia medycznego, leków, żywności, odzieży itp.; 
19) Finansowanie pomocy humanitarnej oraz wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami: 
kryzysów humanitarnych, katastrof, klęsk żywiołowych, wojen domowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub zdrowiu zarówno na terytorium Rzeczypospolitej 
Polski jak i za granicą. 
 

§ 8 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z 
jej celami. 
 

III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
00/100 złotych) wyrażony w środkach pieniężnych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku 
działania. 
2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z funduszu założycielskiego wyodrębniony 
został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100). 
 

§ 10 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 
2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów; 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 



Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji Trading Jam Session o zmianie Statutu Fundacji z dnia 14 kwietnia 2022 r. 
 
 
 

4 
 

5. działalności gospodarczej; 
6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 
 

§ 11 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 
Zarząd Fundacji. 
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu lub 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jednakże tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 
 

IV. Działalności gospodarcza Fundacji 
 

§ 12 
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji jej 
celów statutowych, w następujących dziedzinach: 
1) PKD 58-11-Z Wydawanie książek; 
2) PKD 58-19-Z Pozostała działalność wydawnicza; 
3) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
4) PKD 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
5) PKD 72-20-Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 
6) PKD 73-11-Z Działalność agencji reklamowych; 
7) PKD 82-30-Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i konferencji; 
8) PKD 85-59-B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, 
9) PKD 85-60-Z Działalność wspomagająca edukację, 
10) PKD 94-12-Z Działalność organizacji profesjonalnych; 
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji jej celów statutowych. 
 

V. Zarząd Fundacji 
 

§ 13 
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora. 
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
4. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony. 
5. Fundator powołuje Prezesa Zarządu. 
6. Funkcję Prezesa Zarządu może pełnić Fundator. 
7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w 
każdym czasie. 
 

§ 14 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
b) realizacja celów statutowych; 
c) sporządzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
d) uchwalanie regulaminów; 
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji; 
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
h) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei  
celów Fundacji, 
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 
zadań Fundacji. 
 

§ 15 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj członkowie 
Zarządu działający łącznie. 
 

VI. Zmiana Statutu 
 

§ 16 
1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji 
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

VII. Połączenie z inną fundacją 
 

§ 17 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla lepszego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec znaczącej zmianie 
cel Fundacji. 
 

§ 18 
1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 

drodze jednomyślnej uchwały. 
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VIII. Likwidacja Fundacji 
 

§ 19 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 

§ 20 
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
 

§ 21 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

§ 22 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Warszawie. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Prezes Zarządu 
Jakub Mościcki 


