Statut Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego
Publicanus
Uniwersytetu Gdańskiego
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego „Publicanus”, zwane dalej „Kołem
Naukowym Doradztwa Podatkowego „Publicanus”” lub „Kołem”, działa na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005
r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz na podstawie Zarządzenia Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego nr 14/R/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie
tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich
w Uniwersytecie Gdańskim, innych ustaw obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w
Gdańsku.
3. Koło Naukowe posługuje się logiem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego
statutu.
4. Koło opiera swoją działalność na zaangażowaniu i pracy członków.
5. Koło może współpracować z innymi organizacjami studenckimi Uniwersytetu
Gdańskiego, innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz
organizacjami pozarządowymi.
6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy.
7. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.
II. Cele realizowane przez Koło Doradztwa Podatkowego „Publicanus”
§ 2.
1. Koło realizuje między innymi następujące cele:
1. propagowanie i rozszerzanie wiedzy z zakresu Prawa Podatkowego i innych
dziedzin prawa.
2. integrowanie środowisk akademickich;
3. organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów i wykładów;

4. przygotowywanie się do egzaminu na doradcę podatkowego.
5. nauka pisania pism, w szczególności pism procesowych, odwołań, zażaleń,
zgłoszeń, pism w postępowaniu administracyjnym, oświadczeń, wniosków, opinii
oraz skarg;
6. organizowanie spotkań z teoretykami oraz praktykami Prawa, Doradcami
Podatkowymi etc.;
7. występowanie z wnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu
studenckiego w sprawach dotyczących studentów uczelni na podstawie art. 204
ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.;
8. inne przedsięwzięcia;
III. Członkostwo
§ 3.
1. Członkiem Koła może być każdy student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, przejawiający wolę aktywnego włączenia się w działalność Koła.
2. Za zgodą Zarządu Koła członkiem Koła może zostać również student, który nie jest
studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Członkowie mają obowiązek uczestniczenia w pracach Koła i angażowania się w jego
działalność. Członkowie, którzy nie uczestniczyli w 10 kolejnych zajęciach Koła w
mogą zostać odwołani. Zarząd może uwzględnić okoliczności absencji Członka i
usprawiedliwić jego nieobecność. W takim przypadku usprawiedliwionej
nieobecności nie uznaje się za nieobecność dla potrzeb tego ustępu.
4. W razie naruszenia Statutu lub dobrego imienia Koła członek Koła może być
odwołany.
5. W przypadku rezygnacji z członkostwa składa się deklarację jednemu z Członków
Zarządu.
§ 4.
1. Członkowie Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego „Publicanus” dzielą się na:
1. członków założycieli;
2. członków zwyczajnych.
2. Członkami założycielami są studenci, którzy wykazali wolę i chęć założenia Koła
Doradztwa Podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim i podpisali deklarację
członkowską.

3. Członkami zwyczajnymi są studenci, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Koła i
złożyli pisemną deklarację członkowską.
4. Deklaracja członkowska musi być złożona pisemnie jednemu z członków Zarządu.
5. Deklaracja członkowska jest zawarta w załączniku nr 2 do niniejszego statutu.
IV. Struktura organizacyjna Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego „Publicanus”
§ 5.
1. Organy Koła stanowią:
1. Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego „Publicanus”,
zwanego dalej „Zgromadzeniem Członków”;
2. Zarząd Koła Naukowego, zwanego dalej „Zarządem Koła”
3. Komisja Rewizyjna Koła Naukowego, zwaną dalej „Komisją Rewizyjną”
2. Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwały.
3. Zarząd Koła podejmuje decyzje w drodze uchwały.
§ 6.
1. Zgromadzenie Członków tworzą wszyscy członkowie Koła.
2. Zgromadzenie Członków jest organem opiniodawczo – uchwalającym.
3. Zgromadzenie Członków posiada inicjatywę uchwałodawczą.
4. Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
§ 7.
1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.
2. Zarząd Koła kieruje pracami Koła.
3. Zarząd Koła w drodze uchwały podejmuje decyzje o przyjęciu środków finansowych
określonych w §12
4. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i innych Członków Zarządu powoływanych
przez Zgromadzenie Członków w razie potrzeby.
5. Pierwszy Zarząd tworzą członkowie wybrani z grona Członków Założycieli.
6. Zarząd Koła prowadzi rejestr Członków Zgromadzenia Koła i rejestr Członków
Zarządu.

7. Kadencja Zarządu trwa dwa pełne semestry akademickie licząc od dnia powstania
Koła. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani ponownie.
8. Kadencja pełnienia funkcji Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu jest związana z
kadencją Zarządu Koła.
9. Po zakończonej kadencji Zgromadzenie Członków wybiera nowy Zarząd Koła spośród
przedstawionych przez siebie kandydatów.
10. Zarząd Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 8.
1. Prezes Zarządu Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego „Publicanus”, zwany dalej
„Prezesem Zarządu” kieruje pracami Zarządu.
2. Prezes Zarządu reprezentuje Koło wobec innych organizacji i innych instytucji.
3. Prezesa wybierają wszyscy przedstawiciele Zgromadzenia Członków podczas
głosowania tajnego.
4. Prezesem może zostać każdy będący Członkiem Koła co najmniej 6 miesięcy. Przepisu
nie stosuje się w przypadku §7 ust. 5.
5. Prezes odwołuje Członków Zarządu.
6. Prezes przyjmuje pisemną rezygnację Wiceprezesa, Członków Zarządu i Członków
Koła.
7. Prezes Zarządu zwołuje Zgromadzenia Członków i wyznacza terminy spotkań.
8. Prezes może złożyć rezygnację wręczając pisemną decyzję Wiceprezesowi.
9. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu nie wiąże się z rezygnacją z funkcji Członka
Zarządu.
§ 9.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być każdy zwyczajny członek Koła,
3. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Zgromadzenie Członków po wyborze Prezesa i
Członków Zarządu.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej równa jest kadencji Prezesa. Po zakończeniu członek
Komisji Rewizyjnej może ubiegać się o reelekcje.

5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej
6. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Koła,
zwłaszcza działalności finansowej, pod względem celowości, gospodarności i
zgodności z niniejszym Statutem, sporządzenie sprawozdania finansowego, składanie
ze swych czynności sprawozdań zgromadzeniu członków, zawierających w
szczególności wyniki kontroli i ocenę pracy zarządu koła;
7. Ustępujący skład Komisji Rewizyjnej sprawuje pieczę nad prawidłowym wyborem
nowego Prezesa i członków Komisji Rewizyjnej.
§ 10
1. Wiceprezes Zarządu Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego „Publicanus”, zwany
dalej „Wiceprezesem Zarządu” w razie nieobecności lub odwołania Prezesa,
przejmuje kompetencje Prezesa.
2. Wiceprezes reprezentuje Zarząd Koła w zastępstwie Prezesa w razie jego
nieobecności.
3. Wiceprezes może być upoważniony przez Zarząd do kierowania działalnością Koła w
określonych sprawach.
4. Wiceprezes przyjmuje pisemną rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Koła i Członków
Zarządu.
5. Wiceprezesa powołuje Zgromadzenie Członków spośród Członków Koła.
6. Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu nie wiąże się z rezygnacją z funkcji Członka
Zarządu.
§ 11.
1. Członkowie Zarządu Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego „Publicanus” są zwani
dalej „Członkami Zarządu” mogą reprezentować Koło wobec innych organizacji i
instytucji na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udziela Prezes Zarządu.
2. Członek Zarządu może być upoważniony przez Prezesa lub Wiceprezesa do
kierowania działalnością Koła w określonych sprawach;

V. Finansowanie
§ 12.
1. Źródło finansowania Koła mogą stanowić:

1. środki materialne przeznaczane dla uczelnianych organizacji studenckich i
stowarzyszeń
2. środki przekazane przez Parlament Studentów UG
3. wyróżnienia i nagrody;
4. środki pozyskane od sponsorów
5. środki pozyskane od Jednostek Samorządu Terytorialnego
2. Komisja Rewizyjna przedstawia opiekunowi Koła sprawozdanie i rozliczenie z
otrzymanych środków co najmniej raz w semestrze.

VI. Przepisy końcowe
§ 13.
1. Warunkiem rozwiązania Koła jest brak chęci jego członków do dalszego działania.
Decyzje o zakończeniu działalności podejmuje Zgromadzenie Członków większością
3/4 głosów ogólnej liczby członków, po konsultacji z opiekunem naukowym Koła.
2. Zmian w Statucie dokonuje Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną 2/3
głosów w obecności 3/4 ogólnej liczby członków Koła. Zmian dokonuje się na wniosek
Zarządu Koła przedstawiony w formie uchwały Zarządu;
3. Po rozwiązaniu Koła majątek pozostały przechodzi na własność Uniwersytetu
Gdańskiego.
4. Statut wchodzi w życie wraz z rejestracją Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego
przez władze Uniwersytetu Gdańskiego.

