
 

Statut 

Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie 

ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 

oraz postanowień niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.  

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami prawa 

i niniejszym statutem.  

 

§ 4 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.  

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 

działań może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne.  

Rozdział II 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia. 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju nauki prawa podatkowego i popularyzacji 

wiedzy o prawie podatkowym. 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:  

1. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej, społecznej, gospodarczej i wydawniczej.  

2. Organizowanie i wspieranie konferencji, seminariów, sympozjów i innych wydarzeń naukowych.  

3. Organizowanie szkoleń.  

4. Wykonywanie na rzecz podmiotów gospodarczych, państwowych, samorządowych i innych prac 

badawczych, naukowych, ekspertyz, analiz, opinii itp.  

5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi, pracownikami 

naukowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami prawnymi.  



6. Organizowanie i wspieranie działalności naukowej na rzecz rozwoju karier naukowych członków 

Stowarzyszenia.  

7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.  

 

Rozdział III 

Członkowie, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia. 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, będące doktorantami lub doktorami w 

dziedzinie prawa podatkowego oraz inne osoby które wyróżniają się swoją wiedzą lub 

doświadczeniem w dziedzinie prawa podatkowego.  

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby fizyczne, których dotychczasowa działalność 

wskazuje na to, że przyczynią się do realizacji celów Stowarzyszenia.  

3. Członkami Stowarzyszenia są założyciele Stowarzyszenia.  

 

§ 9 

1. Przyjęcie w poczet członków wymaga pisemnego wniosku kandydata zawierającego 

rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, wskazującą na jego doświadczenie zawodowe 

lub dorobek naukowy.  

2. Przyjęciu kandydata decyduje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w terminie miesiąca od 

daty złożenia wniosku.  

3. Przyjęcie w poczet członków wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 200 zł.  

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:  

1. Korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.  

2. Uczestniczyć biernie i czynnie w wyborach do władz Stowarzyszenia.  

3. Brać udział w zebraniach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.  

4. Zgłaszać wnioski, co do działalności Stowarzyszenia.  

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:  

1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia.  

2. Czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.  

3. Przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa i statutu Stowarzyszenia.  

4. Regularnie opłacać składki członkowskie.  

 

§ 12 

Członkostwo ustaje w przypadku:  



1. Dobrowolnego wystąpienia.  

2. Skreślenia.  

3. Śmierci.  

 

§ 13 

1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia.  

2. W wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu, skreślenie następuje na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.  

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia. 

§ 14 

Organami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zgromadzenie Członków;  

2. (uchylony) 

3. Zarząd;  

4. Komisja Rewizyjna.  

 

§ 15 

1. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Organów Stowarzyszenia 

podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego 

zebrania.  

2. Uzupełnienie składu organów Stowarzyszenia oraz wybór na wakującą funkcję w trakcie trwania 

kadencji jest dokonywane przez organ statutowy Stowarzyszenia właściwy do powołania członka 

danego organu, większością głosów określoną w Statucie, na okres do końca kadencji organu.  

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.  

 

§ 17 

Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest w sprawach:  

1. Uchwalania głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.  

2. Uchwalania zmian statutu.  

3. Rozpatrywania i przyjmowania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

4. Udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

5. Wyboru Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  



6. Ustalania wysokości składki członkowskiej.  

7. Podejmowania innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych władz, a wymagających decyzji 

Walnego Zgromadzenia Członków.  

8. Podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

9. Podejmowania uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.  

2. terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia drogą 

elektroniczną i na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym 

terminem.  

 

§ 19 (uchylony) 

§ 19a (uchylony) 

§ 20 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do sześciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz członka 

Zarządu.  

§ 21 

Zarząd właściwy jest w sprawach:  

1. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.  

2. Realizowania zadań określonych przez Walne Zgromadzenie Członków.  

3. Zbierania składek, kierowania sprawami finansowymi oraz zarządzania majątkiem 

Stowarzyszenia.  

4. Przyjmowania członków Stowarzyszenia.  

5. Rozstrzygania sporów pomiędzy członkami.  

 

§ 22 

Zarząd wybierany jest na kadencję dwuletnią.  

§ 23 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego oraz dwóch 

członków.  

§ 24 

Komisja Rewizyjna właściwa jest w sprawach:  

1. Kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym kontroli prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod 

względem celowości, rzetelności i gospodarności.  

2. Kontroli wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.  



3. Wnioskowania o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na trzyletnią kadencję.  

2. Czynności, o których mowa w § 24 pkt 1 i 2 wykonywane są przynajmniej raz w roku 

kalendarzowym, a ich przeprowadzenie potwierdzone jest sprawozdaniem zawierającym wniosek 

o którym mowa w § 24 pkt 3.  

3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2 przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu Członków do 

31 marca roku następującego po roku za który przeprowadzana jest kontrola.  

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa. 

§ 26 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:  

1. Wpływy ze składek członkowskich.  

2. Dotacje i subwencje.  

3. Zapisy i darowizny.  

4. Dochody z działalności statutowej.  

5. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone na cele statutowe.  

6. Dochody z majątku Stowarzyszenia.  

 

§ 27 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 

28 podejmuje Zarząd.  

2. (uchylony) 

 

Rozdział VI 

Sposób reprezentacji. 

§ 28 

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych o wartości 

nieprzekraczającej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz w sprawach niemajątkowych, może 

składać każdy członek Zarządu samodzielnie.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych o wartości 

przekraczającej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) składa dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.  

§ 29 

W sprawach niewymagających złożenia oświadczenia woli, Zarząd może upoważnić do 

wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia także innego członka Stowarzyszenia.  



Rozdział VII 

Postanowienia końcowe. 

§ 30 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania.  

2. (uchylony) 

 

§ 31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną 

większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. (uchylony) 

 


