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PROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

NA IV KADENCJĘ KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH 
 
 
 

I. Priorytety działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017 

 

1. Działania służące: 

 

a) wzmocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania 

publicznego; 

b) promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców 

podatkowych. 

 

2. Działania zmierzające do zapobieżenia deregulacji zawodu lub ograniczenia 

negatywnych jej skutków. 

 

 

II. Szczegółowe obszary działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych  

na lata 2014-2017 

 

1. Ochrona zawodu doradcy podatkowego. 

a) podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków 

nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego; 

b) udzielanie pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone 

jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach  

w charakterze przedstawiciela społecznego; 

c) udzielanie pomocy prawnej dotyczącej przypadków lub prób naruszania tajemnicy 

zawodowej doradcy podatkowego przez osoby trzecie; 

d) kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych  

z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego; 

 



e) udzielanie pomocy prawnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia doradców 

podatkowych; 

f) podejmowanie wszelkiej możliwej aktywności zmierzającej do ograniczenia 

negatywnych skutków deregulacji zawodu i wzrostu świadomości korzyści 

związanych z przynależnością do samorządu doradców podatkowych. 

 

2. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. 

a) sporządzanie opinii projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego; 

b) wskazywanie wadliwych przepisów prawa a także nieprawidłowości w ich 

stosowaniu; 

c) udział przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w uzgodnieniach 

międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych 

dotyczących prawa podatkowego oraz w pracach komisji i podkomisji Sejmu  

i Senatu; 

d) rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących 

realizacji zadań określonych w lit. a) i b); 

e) wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie 

udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego 

zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego 

ochrony; 

f) dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków 

Izby, na zasadach ich społecznego i dobrowolnego udziału, w celu zapewnienia 

wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych. 

 

3. Rozwój doradztwa podatkowego  

 Krajowa Izba Doradców Podatkowych powinna wspierać rozwój doradztwa 

podatkowego między innymi poprzez: 

a) propagowanie nowoczesnych produktów dla doradców podatkowych; 

b) promowanie informatyki i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie 

podatkowym z uwzględnieniem projektu e-Podatki; 

c) współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami doradców 

podatkowych oraz Confédération Fiscale Européenne (CFE); 

d) promowanie standardów obsługi klienta zapewniających wysoki poziom 

świadczonych usług; 

e) propagowanie zasad marketingu kancelarii doradztwa podatkowego; 



f) dążenie do rozszerzenia obszarów działalności, a także uprawnień doradców 

podatkowych z uwzględnieniem posiadanych przez nich kompetencji i potrzeb 

klientów, w szczególności o  możliwość reprezentacji klientów w sprawach  

z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie wykorzystania środków 

pomocowych Unii Europejskiej. 

 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

a) Krajowa Izba Doradców Podatkowych powinna inicjować wszelkie działania 

zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych  

z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia oraz uwzględnieniem możliwości 

pozyskiwania pomocy publicznej; 

b) Krajowa Rada Doradców Podatkowych z udziałem oddziałów regionalnych KIDP 

będzie rozwijać standardy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

5. Promocja zawodu  

 Krajowa Rada Doradców Podatkowych rozwija i koordynuje program promocji 

zawodu doradcy podatkowego w oparciu o strategię obejmującą propagowanie wiedzy o 

roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie. 

 

6. Inne zadania 

 Krajowa Izba Doradców Podatkowych winna dołożyć wszelkich starań, aby: 

a) rozwijać proces informatyzacji Izby; 

b) wspierać działania zmierzające do integracji środowiska doradców podatkowych; 

c) inicjować i wspierać działania rozwijające współpracę z innymi organizacjami 

zawodów zaufania publicznego, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi 

organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami KIDP; 

d) wprowadzić strój urzędowy (toga) dla doradców podatkowych występujących przed 

sądami; 

e) rozszerzyć możliwość skorzystania z umowy ramowej ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej czynności doradztwa podatkowego do istotnie wyższej 

niż obecna sumy ubezpieczenia; 

f) zapewnić najlepszą w danym czasie ofertę ramowego ubezpieczenia OC czynności 

doradztwa podatkowego prowadząc corocznie przegląd oferty rynkowej innych 

ubezpieczycieli. 

 

 



III. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁANIA. 

 

1. Realizacja i koordynacja programu działania KIDP są wykonywane przez KRDP we 

współpracy z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi Izby. 

2. Realizując program działania, KRDP może korzystać z nieodpłatnej pomocy 

doradców podatkowych spoza swojego składu. 

3. KRDP uchwala roczne plany zadań do realizacji w oparciu o uchwałę programową 

Zjazdu. Przy sporządzaniu rocznych planów biorą udział przedstawiciele innych 

organów oraz Regionalnych Oddziałów KIDP, z prawem do zgłaszania inicjatyw 

programowych i projektów własnych. 

4. KRDP sporządza i ogłasza na stronie internetowej oraz w Biuletynie KIDP coroczne 

sprawozdania z realizacji rocznego planu zadań, nie później niż do 31 marca danego 

roku, za rok ubiegły. 

 


