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Koło Naukowe Prawa Finansowego jest organizacją zrzeszającą studentów
Uniwersytetu Gdańskiego pasjonujących się tematyką prawa finansowego i
wyrażających chęć aktywnego działania na rzecz społeczności studenckiej.
Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z szeroko pojętej dziedziny
finansów i prawa finansowego. Krąg naszych zainteresowań to: prawo
podatkowe, prawo bankowe, finanse publiczne, instytucje finansowe Polski i Unii
Europejskiej. Organizujemy i bierzemy udział w warsztatach, konferencjach i
dyskusjach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.
Publikujemy artykuły i referaty pokonferencyjne, spotykamy się z praktykami,
bezpośrednio zapoznajemy się z działalnością instytucji finansowych.

Zrealizowane projekty:

Konferencje:

 Międzynarodowa konferencja naukowa „Procedury parlamentarne
związane z integracją europejską” ( 3-4 marca, Lublin)
Konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe
Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we
współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na
temat procedur parlamentarnych w kontekście zmian, wywołanych wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego. W
debacie poza pracownikami naukowymi, doktorantami i studentami z Polski, uczestniczyli także parlamentarzyści,
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak również goście z Ukrainy, Czech, Litwy, Rosji i Niemiec.

Podczas Konferencji członkini KNPF Joanna Mach wygłosiła referat pt.:
poprzez ujednolicanie systemów podatkowych”.

„Integracja

 III Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego „Nowoczesny bank
przyjazny Klientowi” (1 kwietnia, Warszawa)
Kongres zorganizowany z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Bankowego UW, podczas której uczestnicy
wysłuchali 21 prelegentów, uznanych na rynku ekspertów branży prawa i bankowości, reprezentujących
prestiżowe kancelarie i renomowane instytucje sektora finansowego. Członkowie Koła wielokrotnie zabierali głos
w zorganizowanej podczas konferencji debacie.

 V Ogólnopolska Konferencja „Aktualne problemy prawa podatkowego –
teoria, praktyka, orzecznictwo” (8-10 kwietnia, Kraków)
Konferencja zorganizowana z inicjatywy Sekcji Prawa Podatkowego
TBSP UJ miała na celu przybliżenie aktualnych problemów związanych
z prawem podatkowym. Analizę tej kwestii powierzono wybitnym
teoretykom prawa podatkowego, wysokim przedstawicielom aparatu
skarbowego,
przedstawicielom
sądownictwa
oraz
cenionym
ekonomistom.

Wśród studentów z licznie reprezentowanych ośrodków akademickich z całej Polski Wydział Prawa i
Administracji UG reprezentowały: Anna Maria Klein-Kaska oraz Anna Iskierka z Koła Naukowego
Prawa Finansowego, które uzyskały również wyróżnienia w organizowanym podczas konferencji
konkursie z ogólnej wiedzy podatkowej.

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nadzór nad rynkiem finansowym.
Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne” (27-28 października, Wrocław)

Konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowego
„FISCUS” we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dwudniowa konferencja składała się z pięciu paneli dyskusyjnych
związanych z tematyką nadzoru nad rynkiem finansowym podczas których
swoje referaty wygłosili przedstawiciele nauki, NBP, KNF oraz doktoranci i
studenci prawa reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski.

Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali: prezes KNPF Anna Maria Klein-Kaska,
która wygłosiła referat nt.: „Nadzór nad instytucjami parabankowymi w Polsce –
tendencje ogólne” oraz członek zarządu KNPF Marek Sołtys. A.M. Klein-Kaska została
wyróżniona w organizowanym podczas Konferencji konkursie dla studentów z wiedzy o
nadzorze nad rynkiem finansowym.

 Ogólnopolska Konferencja
podatkowy”
(8-9 grudnia, Wrocław)

Naukowa

„Podatnik

versus

organ

Konferencja zorganizowana była przez Koło Naukowe Prawa Finansowego „FISCUS” działające
przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili znamienici przedstawiciele nauki w zakresie tematyki
przewodniej oraz reprezentanci Izby Skarbowej, tudzież sędziowie WSA, doradcy podatkowi, jak również
studenci. Panele dyskusyjne zostały podzielone na bloki, w których była poruszana problematyka związana z
procedurami podatkowymi, zagadnieniami szczegółowego prawa podatkowego, ochroną podatnika,
dowodami w postępowaniu podatkowym, wykładnią w stosowaniu prawa podatkowego.

Koło Naukowe Prawa Finansowego reprezentował Łukasz Matysek, który wygłosił referat
pt.: „Swoboda organów podatkowych w interpretacji przepisów prawa podatkowego
jako bariera w działaniu przedsiębiorstwa na przykładzie podatku od elektrowni
wiatrowej”

IX Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Prawa i Administracji
25-27 maja, Gdańsk

 Wystawa: „Daniny publiczne przez wieki – historia wizualna”
(25-27 maja, WPiA UG)

Wizualna historia opodatkowania według pomysłów członków KNPF,
z wykorzystaniem specjalnie na jej potrzeby stworzonych grafik przez
studentów ASP i grafików amatorów.

Wykłady:

 „I stał się podatek? – czyli o koncepcjach podatku od czasów arki Noego
po dzień dzisiejszy”
wykład Członka Zarządu KNPF Jeremiego Chlebowicza (27 maja, WPiA UG)

 „Dlaczego nie należy nakładać podatku od kartofli? – czyli o wyborze
przedmiotu opodatkowania i jego skutkach w ujęciu historycznym”
wykład Prezes KNPF Anny M. Klein-Kaska (27 maja, WPiA UG)

 „Podatki bezpośrednie versus pośrednie – czyli jak właściwie rozłożyć
ciężar podatków i czy VAT jest bez wad”
wykład Członka Zarządu KNPF Wojciecha Kieszkowskiego (27 maja, WPiA UG)

Zorganizowane konkursy:
 VI Konkurs Wiedzy o Prawie Finansowym
I Etap (21 marca) polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 25 pytań
wielokrotnego wyboru oraz 15 pytań prawda/fałsz, z zakresu ustawy o
finansach publicznych, ustawy o NBP, ordynacji podatkowej
i podstawowych informacji z prawa bankowego.
W finale (19 kwietnia) na podstawie wylosowanych kazusów finaliści
zobowiązani byli do przygotowania skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego oraz jej obrony przed sądem, w którego rolę wcieliło się
jury konkursu.
Spośród 11 finalistów (6 studentów prawa i 5 studentów administracji)
trzech najlepszych studentów z każdego z kierunków zostało zwolnionych z
egzaminu z prawa finansowego z oceną bardzo dobrą.

 Symulacja egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze
23 maja, WPiA UG

Konkurs dedykowany studentom IV i V roku Prawa, przygotowującym się do egzaminu na aplikacje
adwokacką oraz radcowską. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać symulacje egzaminu
składającego się ze 100 pytań testowych w czasie 100 minut. Zwycięzcom konkursu wręczono
atrakcyjne nagrody (I miejsce: program „LEX przed Aplikacją” oraz torba na laptopa, II i III miejsce:
książki z testami na aplikacje) sponsorowane przez Wolters Kluwer Polska. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród studentów naszego Wydziału.

Wykłady/warsztaty zorganizowane we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego:

 „Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na rynku usług
finansowych w Polsce” (17 marca, WPiA UG)
wykład prof. UG, dr hab. Anny Marii Jurkowskiej-Zeidler

 „Jak napisać glosę?” – warsztaty z pisania glos do orzeczeń sądowych
(29 listopada, WPiA UG)
zajęcia poprowadzone przez dr Łukasza Karczyńskiego

Inne:


„Money never sleeps – o rynku walutowym FOREX” (9 maja, WPiA UG)
Spotkanie połączone z prelekcją członka KNPF Marka Sołtysa

 „Opportunities in Commodities” (7 listopad, WE UG)
Udział w spotkaniu i dyskusji z przedstawicielami NYSE Liffe na zaproszenie Koła Finansów
Międzynarodowych na Wydziale Ekonomicznym UG (w języku angielskim)
„Strategist at the hedge fund”, Euan Mann, Director Complete Commodity Solutions,
„Commodity Derivatives”, Elena Patimova, Business Development Manager,
„OSTC Group COO”, dr Ian Firla, Managing Director.
 „Trading Forex” (2 grudnia, WPiA UG)
Spotkanie połączone z prelekcją członka KNPF Marka Sołtysa

 W ramach działalności koła cyklicznie organizujemy wyjścia do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku, na rozprawy w sprawach podatkowych.

W roku 2011 wykonano szereg prac o charakterze administracyjnym mających na celu
usprawnienie działalności naszego koła (zmiany w statucie, internetowe forum dyskusyjne,
profil na facebooku, metody przedstawiania i aktualizacji informacji w gablotach, prace nad
nową stroną www).

Władze Koła Naukowego Prawa Finansowego:
Kadencja 2010/2011 (mandat od 5.01.2011)
Prezes: Anna Klein-Kaska
Wiceprezes: Tomasz Majkowycz
Członkowie Zarządu:
Jeremi Chlebowicz
Wojciech Kieszkowski
Adrian Rynkowski
Kadencja 2011/2012 (mandat od 5.11.2011)
Prezes: Anna Klein-Kaska
Wiceprezes: Marek Sołtys
Sekretarz: Joanna Krawczyk
Opiekun Koła : dr Damian Cyman

