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Przygotowania do IV Krajowego Zjazdu 
Doradców Podatkowych 

w pytaniach i odpowiedziach 
 

 
 
 
Kiedy odbędzie się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych? 
Zjazd odbędzie się w dniach 10-11-12 stycznia 2014 r. w Warszawie. 
 
Kto weźmie udział w Zjeździe? 
W Zjeździe wezmą udział:  
- delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Izby,  
- członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego 
oraz Rzecznik Dyscyplinarny (III kadencji KIDP),  
- zaproszeni przez Przewodniczącego KRDP goście, przy czym liczba zapraszanych na Zjazd członków innych organów Izby nie będących delegatami oraz nie 
będących delegatami zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego nie może być większa niż 50 osób. 
 
W jaki sposób zostaną wybrani delegaci na Zjazd? 
Delegaci  na Zjazd zostaną wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Izby, poniżej publikujemy terminy i miejsca tych zgromadzeń. 
 
Kto uczestniczy w zgromadzeniach wyborczych? 

W zgromadzeniach wyborczych mają prawo uczestniczyć doradcy podatkowi z danego okręgu wyborczego oraz goście zaproszeni przez Zarząd Regionalnego 

Oddziału KIDP właściwego dla danego okręgu wyborczego. 
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Jak przebiegają wybory? 

Zgromadzenie wyborcze jest ważne przy obecności co najmniej 1/20 liczby doradców podatkowych z danego Regionalnego Oddziału KIDP według spisu 

wyborców z danego okręgu wyborczego. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne. 

Czynne prawo wyborcze – kto może głosować? 

Czynne prawo wyborcze, potwierdzone umieszczeniem doradcy podatkowego w spisie wyborców w danych okręgu przysługuje każdemu doradcy 

podatkowemu, który posiada miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze danego okręgu wyborczego, zgodnie z wpisem na liście 

doradców podatkowych prowadzonej przez KRDP. 

Dla doradcy podatkowego wykonującego doradztwo podatkowe na obszarze dwóch lub więcej okręgów wyborczych właściwym okręgiem wyborczym jest 

okręg, na którego obszarze znajduje się miejsce wykonywania doradztwa podatkowego wskazane jako pierwsze w kolejności na liście doradców 

podatkowych. 

Bierne prawo wyborcze – kogo można wybierać? 

Bierne prawo wyborcze przy sługuje doradcy podatkowemu, któremu w danym okręgu wyborczym przysługuje czynne prawo wyborcze. Bierne prawo 

wyborcze nie przysługuje członkowi komisji wyborczej oraz komisji skrutacyjnej na danym zgromadzeniu wyborczym. 

Co zrobić, jeśli nie doradca podatkowy nie został uwzględniony na liście wyborców? 

Sprostowania nieprawidłowości w spisie wyborców stwierdzonych w dniu zgromadzenia wyborczego dokonuje  Przewodniczący komisji wyborczej. 

Przewodniczący komisji wyborczej rozstrzyga także spory dotyczące spisu wyborów powstałe w dniu zgromadzenia wyborczego.  

Czy osoby wpisane na listę doradców podatkowych po opublikowaniu list wyborców mogą być do niej dopisani? 

Osoby wpisane na listę doradców podatkowych po opublikowaniu przez KRDP spisu wyborców, na ich pisemny wniosek złożony w swoim okręgu wyborczym 

najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia wyborczego do właściwej komisji wyborczej, zostaną dopisane do spisu wyborców z tego okręgu 

wyborczego przez przewodniczącego komisji wyborczej. Wniosek ten należy złożyć za pośrednictwem poczty e�mail na adres biuro@kidp.pl, wpisując w 

temacie wiadomości „wniosek o umieszczenie w spisie wyborców”, podając w treści wniosku nazwę właściwego dla wnioskodawcy okręgu wyborczego, imię 

i nazwisko, a także numer i datę wpisu na listę doradców podatkowych. 

mailto:biuro@kidp.pl
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Ilu zostanie wybranych delegatów w poszczególnych okręgach? 

Liczbę delegatów z okręgu wyborczego ustala się w następujący sposób: liczbę doradców podatkowych, wg spisu wyborców obowiązującego w dacie odbycia 

zgromadzenia wyborczego, dzieli się przez 60 i zaokrągla w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej w taki sposób, aby każda rozpoczęta 60 oznaczała 

jednego delegata. Z jednego okręgu wyborczego nie może być mniej niż 6 delegatów. 

Jak zgłaszać kandydatów na delegatów? 

Doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, może zgłaszać komisji wyborczej kandydatury delegatów 

ustnie do protokołu na zgromadzeniu wyborczym, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji wyborczej. Zgłoszenie kandydata na delegata 

obejmuje podanie: 

-  imienia i nazwiska oraz  

- numeru wpisu doradcy podatkowego. 

Czy przepisy określają zasady prowadzenia kampanii wyborczej? 

Przepisy mówią, że na zgromadzeniach wyborczych – w lokalu wyborczym � zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej. Za agitację podczas 

zgromadzenia wyborczego nie uznaje się ustnej prezentacji zgłoszonego kandydata trwającej nie dłużej niż 1 minuty oraz wystąpienia zgłoszonego 

kandydata w formie autoprezentacji trwające nie dłużej niż 3 min. 

W jaki sposób można zapoznać się z planami kandydata na delegata? 

Informacje o kandydacie można usłyszeć podczas ustnej prezentacji wygłoszonej przez zgłaszającego, trwającej nie dłużej niż 1 minuta lub podczas 

wystąpienia samego kandydata w formie autoprezentacji trwającej nie dłużej niż 3 min. Ponadto kandydatowi można zadawać pytania na temat wypełniania 

obowiązków korporacyjnych, przestrzegania zasad etyki, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej kandydata. Łączny czas zadawanych pytań i udzielanych 

odpowiedzi określa przewodniczący komisji wyborczej. 
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Jak przebiegają wybory na delegatów? 

1. Zgłaszanie kandydatów na delegatów. 

2. Zamknięcie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów. 

3. O głoszenie niezwłocznie listy kandydatów i wywieszenie jej  w lokalu wyborczym  

4. Zarządzenie wyborów.  

5. Głosowanie 

- Każdy doradca podatkowy, któremu na zgromadzeniu wyborczym przysługuje czynne prawo wyborcze po okazaniu dokumentu tożsamości i złożeniu 

podpisu na spisie wyborców, otrzymuje mandat wyborczy. 

- Mandat wyborczy uprawnia do otrzymania karty do głosowania ostemplowanej pieczęcią komisji wyborczej, na której wymienia się w kolejności 

alfabetycznej kandydatów na delegatów wraz z  numerem wpisu na listę doradców podatkowych. 

- Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „x” na karcie wyborczej w oznaczonym polu przy nazwisku kandydata na delegata oraz wrzucenie 

karty do urny wyborczej.  

Głos uznaje się za nieważny w przypadku postawienia znaku „x” przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż ustalona liczba mandatów w danym okręgu 

wyborczym, przy nie postawieniu żadnego znaku „x”, a także w przypadku przedarcia karty do głosowania lub innego uszkodzenia karty do głosowania 

uniemożliwiającego ustalenie wyniku głosowania. 

6. Ustalanie wyników głosowań w okręgach wyborczych 

Komisja skrutacyjna przelicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów na delegatów, ustala wynik głosowania i sporządza protokół z wynikami 

głosowania. 

Na delegatów wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby mandatów przysługujących w danym 

okręgu wyborczym.  
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Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na delegatów wg listy kandydatów jest mniejsza od liczby delegatów w danym okręgu wyborczym, wolne pozostają 

nieobsadzone. 

Wybory uzupełniające. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż liczba 

mandatów pozostających do obsadzenia, przewodniczący komisji wyborczej zarządza wybory uzupełniające, podczas których głosuje się wyłącznie na 

kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu nie zostali wybrani. Jeżeli w wyborach uzupełniających kilku kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, a 

liczba tych kandydatów jest większa niż liczba mandatów pozostających do obsadzenia, przewodniczący komisji wyborczej zarządza ponowne wybory 

uzupełniające. 

7. Ogłoszenia wyników wyborów dokonuje po zakończeniu głosowania przewodniczący komisji wyborczej. 

Jakie decyzje zostaną podjęte podczas Zjazdu? 
Najogólniej rzecz ujmując Zjazd wybierze organy Izby na kolejną, IV kadencję i podejmie decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania 
samorządu doradców podatkowych, które są wymienione w ustawie o doradztwie podatkowym. 
 
Do zadań Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych należy zatem: 
 
- uchwalanie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych; 
- ustalenie liczby członków organów oraz wybór tych organów. Zjazd może więc zmienić dotychczasową liczebność organów Izby.  
Podczas Zjazdu zostają wybrani: Krajowa Rada Doradców Podatkowych i jej przewodniczący,  Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy, członkowie Krajowej 
Komisji Rewizyjnej, a także członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądu dyscyplinarnego z tym, że wyboru członków zamiejscowych oddziałów sądu 
dyscyplinarnego dokonuje zgromadzenie regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się po zakończeniu Zjazdu . 
- uchwalanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych; 
- ustalanie wysokości składek członkowskich; 
- uchwalanie zasad gospodarki finansowej; 
- podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających 
jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby, 
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych przez organy 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz udzielanie absolutorium Krajowej 
Radzie Doradców Podatkowych na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej; 
- uchwalanie zasad etyki zawodowej; 
- tworzenie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
oraz określanie ich organizacji i zakresu działania; 
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- określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych; 
- podejmowanie innych uchwał;  
- Zjazd może podejmować uchwały w sprawie tworzenia funduszy celowych. 
 
Jak przebiega podejmowanie decyzji przez Zjazd? 
Zjazd obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w komisjach zjazdowych. 
Uchwały Zjazdu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 
Natomiast wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru Przewodniczącego Zjazdu, sekretarza Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych. 
 
Planowany porządek obrad IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 
 
Dzień I - 10 stycznia 2014 roku (piątek)  
godz. 11.00 /Część oficjalna/ 
- Przywitanie gości i delegatów oraz wystąpienie powitalne Przewodniczącego 
Krajowej Rady Doradców Podatkowych, 
- Wystąpienia gości, 
- Wręczenie odznaczeń samorządowych. 
Przerwa na lunch (13.00 – 14.00) 
godz. 14.00 /Obrady Zjazdu/ 
1. Przyjęcie regulaminu Zjazdu. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybory Prezydium Zjazdu. 
4. Wybór komisji skrutacyjnej. 
5. Wybór pozostałych komisji zjazdowych. 
6. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów. 
7. Dyskusja nad Sprawozdaniami kadencyjnymi ustępujących organów. 
8. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań ustępujących organów oraz udzieleniu absolutorium KRDP. 
 
Dzień II – 11 stycznia 2014 roku (sobota) 
godz. 9.30 /Obrady Zjazdu c.d./ 
1. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu. 
2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu. 
3. Podjęcie uchwał o liczebności organów Izby a takŜe liczbie zastępców Rzecznika 
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Dyscyplinarnego. 
4. Wybory: 
1) organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym, 
2) Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. 
5. Głosowania uchwał Zjazdu. 
6. Ogłoszenie wyników wyborów: 
1) organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym, 
2) Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. 
 
Dzień III – 12 stycznia 2014 roku (niedziela) 
godz. 9.30 /Obrady Zjazdu c.d./ 
1. Wybory Przewodniczącego KRDP spośród członków KRDP. 
2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu - cd. 
3. Głosowania uchwał Zjazdu – cd. 
4. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego KRDP. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Porządek obrad IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 
 
1. Wybory Prezydium Zjazdu. 
2. Wybór komisji skrutacyjnej. 
3. Wybór pozostałych komisji zjazdowych. 
4. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów. 
5. Dyskusja nad Sprawozdaniami kadencyjnymi ustępujących organów. 
6. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań ustępujących organów oraz 
udzieleniu absolutorium KRDP. 
7. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu. 
8. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu. 
9. Podjęcie uchwał o liczebności organów Izby a takŜe liczbie zastępców Rzecznika 
Dyscyplinarnego. 
10. Wybory: 
1) organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie 
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podatkowym, 
2) Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. 
11. Głosowania uchwał Zjazdu. 
12. Ogłoszenie wyników wyborów: 
1) organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie 
podatkowym, 
2) Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. 
13. Wybory Przewodniczącego KRDP spośród członków KRDP. 
14. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu - cd. 
15. Głosowania uchwał Zjazdu – cd. 
16. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego KRDP. 
17. Wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad. 
 

Dowiedz się więcej i bądź na bieżąco: www.krdp.pl 
 
 
 

http://www.krdp.pl/

