
Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
Strategia Public Relations 2011-2013 

1 

 
 

 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
Strategia Public Relations 2011-2013 

 

 

Spis treści 

 
1. Od tożsamości do pożądanego wizerunku. 
 
1.1  Ogólna analiza dotycząca aktualnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego  

 w społeczeństwie (szczególnie wśród przedsiębiorców); 

1.2  Ogólna analiza dotychczasowej komunikacji realizowanej przez KIDP. 

 
 
2. Strategia Public Relations KIDP. 
 
2.1  Określenie celu; 

2.2  Określenie grup docelowych; 

2.3  Określenie strategii; 

2.4  Taktyka działania. 

 
 
3. Taktyka działania public relations dla poszczególnych grup celowych. 
 
3.1  Grupa docelowa – przedsiębiorcy; 

3.2  Grupa docelowa – kandydaci do zawodu;  

3.3  Grupa docelowa – doradcy podatkowi (członkowie KIDP); 

3.4 Grupa docelowa – urzędy i instytucje. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
Strategia Public Relations 2011-2013 

2 

 
 

1. Od tożsamości do pożądanego wizerunku. 
 
1.1 Ogólna analiza dotycząca aktualnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego  

w społeczeństwie (szczególnie wśród przedsiębiorców). 
 
Warunkiem stworzenia skutecznej strategii PR jest poznanie tożsamości organizacji  
i analiza jej aktualnego postrzegania przez otoczenie. Zestawienie obejmuje aktualne na 
dzień przyjęcia niniejszej strategii postrzeganie zawodu doradcy podatkowego przez 
przedsiębiorców. Zestawienie ma charakter ogólny i zawiera wybrane aspekty postrzegania 
zawodu.  
     

Aktualny wizerunek zawodu Pożądany wizerunek zawodu 

Kim w ogóle jest doradca podatkowy? (problemy 
ze zdefiniowaniem zawodu i czynności 
doradztwa podatkowego). 

Do wykonywania czynności doradztwa 
podatkowego, które aktualnie obejmują: 

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i 
inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, 
porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich 
obowiązków podatkowych i celnych oraz w 
sprawach egzekucji administracyjnej związanej 
z tymi obowiązkami; 
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz 
podatników, płatników i inkasentów, ksiąg 
podatkowych i innych ewidencji do celów 
podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym 
zakresie; 
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz 
podatników, płatników i inkasentów, zeznań i 
deklaracji podatkowych lub udzielanie im 
pomocy w tym zakresie; 
4) reprezentowanie podatników, płatników i 
inkasentów w postępowaniu przed organami 
administracji publicznej i w zakresie sądowej 
kontroli decyzji, postanowień i innych aktów 
administracyjnych w sprawach wymienionych w 
pkt. 1. 
- są uprawnieni wyłącznie doradcy podatkowi 
oraz podmioty wymienione w ustawie o 
doradztwie podatkowym. 

Doradca podatkowy to nie specjalista od PIT-ów, 
ale profesjonalny ekspert od podatków, który 
może reprezentować przedsiębiorcę w 
postępowaniu przed organami podatkowymi, 
skarbowymi, a także sądami administracyjnymi 
(jak adwokat lub radca prawny). Po zmianie art. 
180 § 2 Kpk doradcy podatkowi zostali zrównani 
z innymi zawodami zaufania publicznego w 
zakresie ochrony tajemnicy zawodowej. Doradcy 
posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną 



Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
Strategia Public Relations 2011-2013 

3 

 
(prawo+ekonomia) i doświadczenie zawodowe – 
weryfikowane egzaminem państwowym. 
Doradcy podatkowi mają wpływ na kształt 
prawa podatkowego (udział w procesie 
legislacyjnym).  
Doradcy mogą tworzyć razem m.in. z radcami 
prawnymi i adwokatami spółki 
interdyscyplinarne. 

Najważniejsze korzyści wynikające z 
powierzenia spraw doradcy podatkowemu: 

- poczucie bezpieczeństwa; 

- rękojmia należytego wykonania obowiązków 
ciążących na podatniku; 

- gwarancja tajemnicy zawodowej; 

- kompleksowa obsługa; 

- gwarancja wysokiej jakości świadczonych 
usług. 

Księgowy = doradca podatkowy (mylenie zawodu 
doradcy podatkowego z zawodem księgowego. 
Przedsiębiorcy mówią o doradcy podatkowym: 
mój „księgowy”). 

Zawód doradcy podatkowego jako zawód 
zaufania publicznego działający w oparciu o 
ustawę, z szerszym zakresem uprawnień niż 
księgowy. 

Doradca podatkowy to: 

- zawód powołany do życia w drodze ustawy 
(korporacja zawodowa); 

- zawód zaufania publicznego; 

- zawód o szerokim spektrum świadczonych 
usług; 

- pozyskiwanie uprawnień następuje poprzez 
egzamin państwowy; 

Księgowi – w odróżnieniu od doradców 
podatkowych, m.in.: 

- w inny sposób uzyskują uprawnienia zawodowe 

- ich zawód nie jest regulowany w drodze 
ustawy; 

- zakres uprawnień jest ograniczony – reguluje 
to ustawa o rachunkowości. 

Czym różni się zawód doradcy podatkowego od 
innych profesji funkcjonujących na rynku? 

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego 
nakłada na jego przedstawicieli szereg 
obowiązków nałożonych w celu ochrony interesu 
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Brak wiedzy o specyfice profesji jako zawodu 
zaufania publicznego, a w konsekwencji 
korzystanie z usług „szarej strefy”. 

klientów, m.in.: 

- obowiązek podnoszenia kwalifikacji; 

- obowiązek ubezpieczenia od OC; 

- obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej; 

- obowiązek przestrzegania zasad etyki    
zawodowej. 

Niewykonywanie lub naruszenie tych 
obowiązków grozi odpowiedzialnością 
dyscyplinarną. 

Czy i jak sprawdzić, czy osoba podająca się za 
doradcę podatkowego posiada stosowne 
uprawnienia? 

Brak wiedzy na temat możliwości i sposobów 
weryfikacji uprawnień doradcy podatkowego, a 
w konsekwencji korzystanie z usług „szarej 
strefy”. 

Legalnie działający doradca podatkowy jest 
wpisany na listę prowadzoną przez samorząd 
zawodowy i posiada swój numer. 

Certyfikaty, legitymacje oraz stosowanie 
jednolitego systemu identyfikacji wizualnej 
pozwalają w łatwy sposób zweryfikować 
uprawnienia doradców podatkowych. 

Niższe ceny usługi podmiotów bez uprawnień za 
„taką samą” obsługę (brak wiedzy o ryzyku 
związanym z korzystaniem z usług „szarej 
strefy”). 

Podmiot wykonujący czynności doradztwa 
podatkowego bez uprawnień: 

- nie gwarantuje posiadania aktualnej wiedzy i   
odpowiedniego doświadczenia zawodowego 
zweryfikowanego egzaminem państwowym; 

- nie gwarantuje zachowania w tajemnicy 
informacji powierzonych przy świadczeniu 
usług; 

- w razie szkody nie odpowiada za jej 
wyrządzenie. 

Pierwszy raz dowiedziałem się o zawodzie 
doradcy podatkowego/pierwszy raz 
skorzystałem usług doradcy gdy: 

- w mojej firmie prowadzona była kontrola, 

-stałem się stroną postępowania 
podatkowego/skarbowego/sądowo-
administracyjnego. 

Brak świadomości podatkowej i korzystania z 
porad doradców podatkowych już od momentu 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie na 
zasadzie „gaszenia pożarów”. 

Stała współpraca przedsiębiorcy z doradcą 
podatkowym (już od momentu założenia firmy), 
pozwala zminimalizować ryzyko podatkowe i 
zoptymalizować wysokość obciążeń 
podatkowych. 
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UWAGA 
 
Istnieje potrzeba przeprowadzenia analiz i badań statystycznych dotyczących funkcjonowania 
samorządu doradców podatkowych. Badania pozwolą na: 
- lepsze zdiagnozowanie aktualnego postrzegania doradztwa podatkowego w społeczeństwie, 
- ocenę skuteczności realizowanej strategii public relations.  
 
Przykładowe działania: 
1. analiza w oparciu o dane i informacje o doradcach podatkowych które posiada Biuro KIDP oraz 
Regionalne Oddziały KIDP; 
 
2. Badania ankietowe (we własnym zakresie lub zlecone podmiotom zewnętrznym (np. ilu 
przedsiębiorców stale współpracuje z doradcą podatkowym); 
 
3. Analiza powszechnie dostępnych danych statystycznych (np. sądów administracyjnych w zakresie 
liczby spraw z udziałem doradców podatkowych jako pełnomocników, liczby wygranych spraw). 

 

1.2 Ogólna analiza dotycząca dotychczasowej komunikacji realizowanej przez KIDP. 

 

Komunikacja zewnętrzna 

 I. Informowanie 

Komunikowanie (relacje) z mediami (media relations) 

1. Opracowanie i stosowanie procedury współpracy z mediami, w oparciu o którą są udzielane 
informacje. 

2. Opracowanie i korzystanie z bazy danych mediów w kontaktach z mediami. 

3. Przy okazji ważnych wydarzeń samorządowych opracowywanie i rozsyłanie do mediów informacji 
prasowych. 

4. W ramach III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych zorganizowano konferencję prasową. 

5. Utrzymywany jest stały kontakt (rozmowy, spotkania) z dziennikarzami najpopularniejszych 
dzienników dla przedsiębiorców i doradców podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna). W 
efekcie – wywiady, wypowiedzi publikowane w prasie. 

6. Opracowanie i wydanie: „Partner i doradca” – dodatek specjalny do „Rzeczpospolitej” (2009). 

Relacje ze światem polityki, naczelnymi urzędami państwowymi 

1. Członkowie KRDP uczestniczą w spotkaniach organizowanych z inicjatywy organów centralnych 
(m.in. MF w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym). 

2. Do przedstawicieli urzędów państwowych przesyłane są pisma oficjalne (np. gratulacje w 
związku z objęciem urzędu, funkcji). 

3. Członkowie KRDP biorą udział w pracach Komisji parlamentarnych nad projektami przepisów 
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prawnych (szczególnie sejmowej KFP). 

4. KRDP przekazuje opinie/uwagi do projektów aktów prawnych przekazanych do zaopiniowania. 

Relacje z organizacjami pozarządowymi 

1. Współorganizowanie konferencji (np. z PKPP Lewiatan); 

2. Włączanie się w inicjatywy związane z podatkami (np. Karta Praw Podatnika); 

Relacje z samorządami zaufania publicznego 

1. Udział w wydarzeniach samorządów na ich zaproszenie (np. w Zjazdach); 

2. Udział w Konferencji Prezesów Zawodów Zaufania Publicznego; 

3. Prezentowanie wspólnych stanowisk (np. w odpowiedzi na wniosek RPO do TK); 

4. Listy oficjalne (np. gratulacje z okazji wyboru nowych władz); 

Wydarzenia (events) 

1. Organizacja konferencji (np. systemowa reforma podatków dochodowych, VI.2009); 

2. Współorganizowanie konferencji (np. cykl konferencji organizowanych z Wolters Kluwer 
„Doradca podatkowy partnerem biznesowym przedsiębiorcy”, X.2010); 

3. Organizowanie przez KRDP szkoleń podatkowych dla doradców (np. z CH Beck); 

Sponsoring 

1. Sponsorowanie przedsięwzięć takich jak Moneta Aurea (ELSA), Letnie Warsztaty Doktoranckie. 

 

II. Komunikacja wizualna 

System identyfikacji wizualnej Izby 

W 2008 r. opracowano i rozpropagowano (m.in. poprzez Biuletyn KIDP, serwis internetowy Izby oraz 
publikacje prasowe) wśród doradców System Identyfikacji Wizualnej. 

Serwis internetowy 

Serwis internetowy KIDP działa od 2002. Generalna przebudowa nastąpiła we wrześniu 2008 r.  
Serwis jest na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany. Ujednolicono strony internetowe 
regionalnych Oddziałów KIDP. Podjęto  działania, których celem jest doprowadzenie do 
uatrakcyjnienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości korzystania ze 
stron KIDP. Serwis jest na bieżąco wzbogacany o nowe elementy, jak np. filmy video o tematyce 
samorządowej. 



Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
Strategia Public Relations 2011-2013 

7 

 
Publikacje papierowe i elektroniczne 

1. Publikacje papierowe: 

- kwartalnik - Biuletyn KIDP „Doradca Podatkowy”, 

- Księga Pomocy Doradcom Podatkowym (2008 r.), 

- Materiały z konferencji „Systemowa reforma podatkowych dochodowych” (2009), 

- „Partner i doradca” – dodatek specjalny do „Rzeczpospolitej” (2009), 

- Broszura informacyjna nt. KIDP (2009 r.). 

2. Publikacje elektroniczne: 

- e-Biuletyn KIDP (wydawany co dwa tygodnie), 

- KRDP informuje (wydawane raz w miesiącu), 

- e-Informacje (wydawane w razie potrzeby). 

Foldery, broszury 

- Broszura informacyjna nt. KIDP (2009 r.) 

- Teczki, notesy itp. 

Gadżety 

- kalendarze ścienne, długopisy, aktówki itp. 

Regionalne Oddziały KIDP wydają publikacje, które są rozpowszechniane wśród doradców 
podatkowych z danego regionu, a także udostępniane innym oddziałom (np. wydawane przez Śląski 
OKIDP Wyroki ETS, czy materiały konferencyjne „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika). 

 

III. Działalność społeczna  

- wsparcie powodzian (ogólnopolska akcja „Doradcy podatkowi powodzianom” – 2010 r.), 

- wsparcie inicjatywy „Karta Praw Podatnika”. 

Komunikacja wewnętrzna realizowana przez KRDP w odniesieniu do: 

1. Organów KIDP: 
 
- posiedzenia organizowane w Warszawie (np. posiedzenia Komisji, sesje plenarne KRDP), 
- mailing z Biura KIDP, 
- Biuletyn KIDP, 
- wydawnictwa elektroniczne, 
- pisma oficjalne (np. gratulacje, dyplomy z podziękowaniami). 
 
2. Doradców podatkowych – członków KIDP: 
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- publikacje papierowe (Biuletyn KIDP) i elektroniczne (newslettery), 
- serwis internetowy, 
- mailing indywidualny i pisma, 
- spotkania integracyjne (głownie Oddziały Regionalne). 
 
3. Biura KIDP: 
 
- zebrania służbowe, 
- mailing, 
- przedstawiciel pracowników, 
- wyjścia (imprezy) integracyjne, 
- tablica informacyjna. 
 
4. Biur Regionalnych OKIDP: 
 
- kontakty pomiędzy ROKIDP a Biurem KIDP – głównie za pomocą poczty elektronicznej 
(mailing) oraz telefonicznie, 
- szkolenia dla pracowników . 
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2. Strategia Public Relations KIDP 
 
 
2.1 Określenie celu: 
 

1) Wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania 
publicznego.  

 
Źródło: Priorytet działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2010-2013 (pkt. I 
ust. 1 b programu działania). 

 
2) Opracowanie, wdrożenie i koordynowanie przez Krajową Radę Doradców 

Podatkowych programu promocji zawodu doradcy podatkowego w oparciu o 
przygotowaną w tym celu strategię obejmującą propagowanie wiedzy o roli doradcy 
podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie. 

 
Źródło: Pozostałe obszary działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2010-
2013 (pkt II ust. 5 programu działania) 
 
Podstawa prawna: Uchwała nr 45/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 16 stycznia 2010 r. 
w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
 

Niezależnie od zapisów Uchwały Programowej III KZDP, zgodnie ze Statutem KIDP do zadań 
Izby należy: kształtowanie wizerunku doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód 
zaufania publicznego oraz  podejmowanie działań mających na celu kształtowanie 
wizerunku Izby (§ 6 Statutu KIDP). 
Jednym z zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest: podejmowanie działań w celu 
propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego (§ 21 
Statutu KIDP). 
 
2.2 Określenie grup docelowych: 
 
1) Komunikacja zewnętrzna: 
 
a) przedsiębiorcy, 
b) osoby fizyczne, 
c) kandydaci do zawodu (studenci - szczególnie kierunki: prawo, finanse i ekonomia) 
d) urzędy władzy centralnej (Prezydent, Premier, Rada Ministrów, Sejm, Senat (Komisje) i 
in.) 
e) urzędy administracji podatkowej i skarbowej (Ministerstwo Finansów, Izby Skarbowe, 
urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej), 
f) sądy administracyjne (NSA, WSA), 
g) organizacje pozarządowe (szczególnie związane z tworzeniem i stosowaniem prawa 
podatkowego, np. PKPP Lewiatan, BCC, izby gospodarcze), 
h) samorządy innych zawodów  zaufania publicznego, szczególnie pokrewnych profesji, 
i) organizacje międzynarodowe zrzeszające doradców podatkowych (np. CFE). 
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2) Komunikacja wewnętrzna: 
 
a) organy KIDP, 
b) regionalne oddziały KIDP, 
c) doradcy podatkowi - członkowie KIDP, 
d) pracownicy doradców podatkowych, 
e) pracownicy KIDP zatrudnieni w strukturach samorządowych (centralnych, lokalnych). 
    
2.3 Określenie strategii: 
 
1) W komunikacji zewnętrznej; 
 
Wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego 
oraz propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie 
poprzez działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wizerunkowym. 
Adresatem tych działań są potencjalni klienci (osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy), 
kandydaci do zawodu oraz podmioty zajmujące się prawem podatkowym. 
 
2) W komunikacji wewnętrznej; 
 
Wzmocnienie przynależności do samorządu zawodowego m.in. poprzez wskazanie korzyści 
płynących z przynależności do Izby oraz zwiększenie zaangażowania doradców 
podatkowych w działalność samorządową poprzez działania o charakterze informacyjnym, 
edukacyjnym oraz integrację środowiska. 
 
2.4 Taktyka działania: 
 
Rodzaje działań promocyjnych: 

 
- rozpowszechnianie informacji (informowanie i edukacja),  
- budowanie i utrzymywanie właściwych relacji (kontaktów) z otoczeniem wewnętrznym i 
zewnętrznym, 
- identyfikacja wizualna (System Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych), 
- kampanie wizerunkowe, 
- organizowanie imprez (events),  
- działalność pro publico bono, 
- sponsoring. 
 
Działania wymienione w ramach strategii PR są realizowane w głównej mierze przez 
Regionalne Oddziały KIDP. Krajowa Rada Doradców Podatkowych pełni rolę 
koordynatora, a także inspiruje i wspiera działania promocyjne, które są podejmowane 
przez struktury regionalne KIDP.  
Nadanie tym działaniom charakteru ogólnopolskiego następuje po przeprowadzeniu 
uzgodnień z Regionalnymi Oddziałami Izby. 
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2.5 Taktyka działania public relations dla poszczególnych grup celowych: 

 

Grupa docelowa – przedsiębiorcy i inni podatnicy (społeczeństwo) 

 

I. Komunikacja – informowanie + edukacja 

Współpraca z mediami (media relations) 

Działanie Termin realizacji Realizacja 

Opracowanie i zamieszczenie w wydawnictwach 
papierowych (dzienniki, czasopisma dla 
przedsiębiorców itp.) oraz elektronicznych 
(serwisy internetowe, newslettery) publikacji 
promujących zawód i propagujących korzyści 
wynikające ze współpracy z doradcą 
podatkowym (z logo Izby). 

Od 2011 r. 

 

Wybór tytułów (np. 
Rzeczpospolita, Gazeta 
Prawna) i ustalenie z 
redakcjami zasad 
współpracy. 

Opracowanie i publikacja dodatku specjalnego 
do „Rzeczpospolitej” lub „Gazety Prawnej” 
propagującego korzyści ze współpracy z doradcą 
podatkowym (z logo Izby). Koszt wydania 
pokryty ze środków sponsorów.  

Do końca kadencji 1. Ustalenie terminu 
wydania i tematu 
przewodniego publikacji 

2. Wybór lidera 
(koordynatora) projektu 
oraz zespołu. Lider 
nadzoruje projekt od strony 
zawartości merytorycznej 
publikacji, od strony 
prawnej (np. umowy) oraz 
pozyskania sponsorów.  

 

Opracowywanie i wysyłanie informacji 
prasowych do mediów. 

Współudział w organizacji audycji radiowej lub 
telewizyjnej, konferencja prasowa. 

 

W przypadku ważnych 
wydarzeń/informacji 

 

Wydarzenia (events) 

Włączanie się w organizowane przez prestiżowe 
organizacje (np. przedsiębiorców – BCC, PKPP 
Lewiatan) konferencje i akcje o tematyce 
podatkowej lub związanej z doradztwem 
podatkowym. 
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 Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, takich 
jak np. drzwi otwarte, dni bezpłatnych porad 
podatkowych realizowanych przez Regionalne 
Oddziały KIDP. 

Stała pora, corocznie 

Od 2012 

Przygotowanie akcji 
skierowanej do 
przedsiębiorców, 
realizowanej regularnie, w 
siedzibach Regionalnych 
Oddziałów KIDP. Cel: 
edukacja podatkowa i 
promocja zawodu. 

Nagłaśnianie przedsięwzięć Regionalnych 
Oddziałów KIDP skierowanych do przedsiębiorców 
(konferencji, akcji itp.). 

Kontaktowanie się Regionalnych Oddziałów KIDP 
z lokalnymi mediami (prasa, portale 
internetowe, radio, TV internetowa) w celu 
rozpowszechniania informacji o szkoleniach, 
konferencjach i innych przedsięwzięciach. 

  

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o podatkach dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Corocznie 

Od 2010 

 

Ogólnopolski konkurs rysunkowy dla dzieci na 
tematy podatkowe np. „Dlaczego płacimy 
podatki” lub „Na co płacimy podatki”. 

  

Sponsoring 

W przypadku otrzymania wniosku o sponsorowanie wydarzenia mającego związek z podatkami lub 
doradztwem podatkowym – podjecie decyzji w tej sprawie. 

 

 

II. Komunikacja wizualna 

Promocja SIW 

Każda publikacja opracowana przez samorząd firmowana logotypem Izby. W miarę możliwości stosowanie 
czcionki zgodnej z Systemem Identyfikacji Wizualnej. 

 

 

Kampania wizerunkowa 

Prezentacje, kampanie wizerunkowe – kampania 
skierowana do przedsiębiorców i podatników 
promująca zawód doradcy podatkowego: 

- plakaty (m.in. w US i okolicach w okresie 
składania zeznań rocznych), 

Realizacja: 2011 - 2013 

 

Corocznie w okresie I – IV 
2011/2013 

Dotarcie z prezentacją i 
plakatami do 
przedsiębiorców – 
stworzenie w 
Regionalnych Oddziałach 
KIDP listy podmiotów, 
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- prezentacja multimedialna podczas spotkań z 
podatnikami. 

wydarzeń, miejsc 
wykorzystania 
prezentacji i plakatów. 

 

Serwis internetowy i publikacje elektroniczne 

Przebudowa zakładki „O doradcy” pod kątem 
użyteczności dla przedsiębiorców. 

Do 2012 r. Zaplanowanie zawartości 
zakładki „O doradcy” i 
publikacja nowej treści w 
serwisie. 

Stworzenie zakładki „Sprawdź, czy Twój doradca 
podatkowy ma uprawnienia” – lista doradców i 
podmiotów uprawnionych, jako platforma 
umożliwiająca sprawdzenie, czy doradca posiada 
uprawnienia zawodowe (aktualny wpis na listę).  

2011 r. Stworzenie platformy w 
serwisie KIDP na bazie 
aktualnej wyszukiwarki 
doradców podatkowych i 
promocja przedsięwzięcia 
wśród podatników. 

Blog dla przedsiębiorców Do 2012 r. 1. Stworzenie 
mechanizmu w serwisie 
KIDP.  

2. Wybór tematyki – 
propozycje: 

- pokazywanie korzyści 
wynikających ze 
współpracy z doradcą 
podatkowym, 

- praktyczne informacje 
podatkowe 
(najpopularniejsze, proste 
problemy) – jako 
informacja, nie 
wskazówka czy porada – 
na zasadzie – „czy wiesz, 
że…” 

Facebook, tweetter Do 2012 KIDP w portalach 
społecznosciowych 

 

Foldery, broszury, raporty 

Folder informacyjny/broszura/ulotka o 
zawodzie i o usługach doradcy podatkowego. 

  

Do 2012 1. Opracowanie publikacji 
na temat usług, zasad 
współpracy z doradcą i 
korzyści dla 
przedsiębiorcy.  
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2. Przygotowanie listy 
adresatów publikacji 
(organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców).  

 

Inne 

Togi dla doradców podatkowych.  1. Podjęcie działań 
zmierzających do 
wprowadzenia 
odpowiednich zmian w 
przepisach. 

2. Organizacja konferencji 
pt „Doradca podatkowy 
pełnomocnikiem 
procesowym”. 
Zaangażowanie wszystkich 
RO KIDP, udział sędziów 
NSA, WSA, 
Przedstawiciele MF, MS, 
MSWiA.  

 

 

III. Działalność społeczna i pro publico bono 

- dni bezpłatnych porad  

- wsparcie dla potrzebujących (akcje pomocy). 
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Grupa docelowa - kandydaci do zawodu  

(studenci, szczególnie prawa, finansów i ekonomii) 

 

I. Komunikacja - informowanie 

Komunikowanie z mediami (media relations) 

Działanie Termin realizacji Realizacja 

Zamieszczenie na łamach wewnętrznych 
czasopism uczelnianych/serwisów 
internetowych skierowanych do studentów 
prawa, finansów i ekonomii informacji na temat 
wykonywania zawodu doradcy podatkowego (z 
logo i adresem www Izby). 

2011 r. 

 

 

Kampanie wizerunkowe 

Prezentacje, wykłady, prelekcje na temat 
zawodu doradcy podatkowego – kampania 
skierowana do studentów: 

- plakaty 

- prezentacja multimedialna 

2011 r. 1. Nawiązanie stałych 
kontaktów z organizacjami 
studenckimi (np. ELSA, 
AIESEC). 

2. Listy z zaproszeniem do 
współpracy do dziekanów 
wydz. Prawa i ekonomi 
wyższych uczelni. 

3.Prezentacje i plakaty na 
wydziałach prawa oraz 
ekonomii wyższych uczelni 
wraz z informacją o 
możliwości zorganizowania 
spotkania i prezentacji 
zawodu przez 
przedstawiciela 
Regionalnego Oddziału 
KIDP. 

Folder/broszura/ulotka  „Dlaczego warto 
zostać doradcą podatkowym?”. 

 

 

 

 

2011 r. Treść – m.in. w oparciu o 
wystąpienie video 
Przewodniczącego KRDP. 
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Wydarzenia (events) 

Włączanie się w organizację przez  organizacje 
studenckie (np. ELSA) konferencji i akcji o 
tematyce podatkowej.  

  

Obecność przedstawicieli samorządu m.in. na 
corocznych Dniach Edukacji Prawniczej, 
organizowanych przez Stowarzyszenie ELSA i 
podczas innych przedsięwzięć podejmowanych 
przez organizacje studenckie w celu udzielania 
informacji o karierze w zawodzie doradcy 
podatkowego. 

  

Włączenie się w organizację konkursów wiedzy o 
podatkach ( np. Moneta Aurea). 

  

Konkursy dla studentów organizowane przez 
KIDP – promocja zawodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje: 

1. konkurs krasomówczy 
dla studentów prawa. 

2. Konkurs na pracę 
magisterską na temat 
wykonywania zawodu 
doradcy podatkowego, 
deontologii zawodowej, 
samorządu. 

Dni Otwarte Regionalnych Oddziałów KIDP (np. 
przy współpracy z organizacjami studenckimi) -
informowanie o dostępie do zawodu, 
wykonywaniu zawodu oraz strukturze 
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania 
samorządu doradców podatkowych. 

Od 2012 r.  

 

Serwis internetowy i publikacje elektroniczne 

Przebudowa zakładki „Dla kandydatów” pod 
kątem użyteczności dla przedsiębiorców 

2011 r. Zaplanowanie zawartości 
zakładki „Dla 
kandydatów” i publikacja 
nowej treści w serwisie. 
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Uruchomienie forum dyskusyjnego dla 
kandydatów z wątkami:  

- przygotowania do egzaminu 

- materiały do nauki 

- doświadczenia z egzaminu 

- pierwsze kroki w zawodzie 

Do 2012  

Blog dla kandydatów Do 2012 Wybór tematyki, np.: 
przygotowania do 
egzaminu i egzaminu 
opisywane przez osobę 
przygotowująca się do 
egzaminu. 

Część dla sponsorów w zakładce dla „Dla 
kandydatów” 

Do 2012 Równolegle z realizacją 
działań w pkt. 2 
pozyskanie 
reklamodawców 
oferujących publikacje 
pomocne w 
przygotowaniach do 
egzaminu na doradcę 
podatkowego, np. ze 
zniżką dla użytkowników 
serwisu.  

Facebook, tweetter Do 2012 KIDP w portalach 
społecznosciowych 

 

Grupa docelowa – urzędy i instytucje, m.in.: 

a) urzędy władzy centralnej (Prezydent, Premier, Rada Ministrów, Sejm, Senat 
(Komisje) i in.) 

b) urzędy administracji podatkowej i skarbowej (Ministerstwo Finansów, Izby 
Skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej), 

c) Prokuratura, Policja, struktury samorządu komorników, 

d) sądy administracyjne (NSA, WSA), 

e) organizacje pozarządowe (szczególnie związane z tworzeniem i stosowaniem 
prawa podatkowego, np. PKPP Lewiatan, BCC, izby gospodarcze), 

f) samorządy innych zawodów  zaufania publicznego, szczególnie pokrewnych 
profesji, 

g) organizacje międzynarodowe zrzeszające doradców podatkowych, 
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Nawiązanie przez Regionalne Oddziały KIDP kontaktów i utrzymywanie stałej współpracy z 
lokalnymi organami administracji podatkowej i skarbowej, organami ścigania (Policja, 
Prokuratura) i egzekucyjnymi (komornicy) w celu: 

- wymiany informacji i doświadczeń 

- upowszechniania wiedzy na temat zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego 
(spotkania, szkolenia) w celu przeciwdziałania szarej strefie usług doradztwa podatkowego 
(stosowanie art. 81 udp) oraz zapewnienia szeroko rozumianej ochrony zawodu (np. 
respektowania tajemnicy zawodowej) oraz praw podatników.  

 

Komunikacja wewnętrzna realizowana przez KRDP  

Grupa docelowa - doradcy podatkowi (członkowie KIDP)  

 

I. Komunikacja – informowanie i edukacja 

Komunikowanie (relacje) z mediami (media relations) 

Działanie Termin realizacji Realizacja 

Publikacje w mediach nt. działalności samorządu zawodowego – widoczna dla członków Izby aktywność 
samorządu. 

Wydarzenia (events) 

Regularne organizowanie corocznej, 
ogólnopolskiej konferencji dla doradców 
podatkowych – Forum Doradców Podatkowych, 
połączone z targami i wystawami produktów i 
usług przeznaczonych dla członków KIDP.                

 

Stały termin (miesiąc), 
raz w roku, począwszy 
od 2012 r. 

 

 

Wybór tematyki, 
pozyskanie prelegentów, 
sponsorów, partnerów, 
kampania informacyjna. 
Patronat Ministerstwa 
Finansów. 

Konwent Regionów Przynajmniej raz w 
roku, począwszy od 
2011r.  

 

 

Dzień Doradcy Podatkowego Corocznie  

Sztandar KIDP IV Zjazd KIDP  

 „Izba Pamięci”, Kronika Zawodu Doradcy 
Podatkowego (archiwalne dokumenty, zdjęcia 
itp.) 

2012 r. Inicjatywa dokumentująca 
powstanie i 
funkcjonowanie zawodu. 
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Konkursy - np. na najlepszą stronę internetową 

 

Realizacja – po 
umożliwieniu doradcom 
dzięki umowie 
generalnej – 
stworzenia/modyfikacji 
strony internetowej na 
preferencyjnych 
zasadach 
wynegocjowanych 
przez KRDP. 

 

 

II. Komunikacja wizualna 

System identyfikacji wizualnej Izby  

Intensyfikacja kampanii informacyjnej o sposobach i korzyściach ze stosowania SIW.  

Podjęcie działań zmierzających do jednakowego oznakowania zewnętrznego wszystkich siedzib RO KIDP 
oraz kancelarii doradców podatkowych. 

Serwis internetowy 

Dalsza przebudowa (dostosowanie do potrzeb doradców) i promocja serwisu. 

Zwiększenie interaktywności serwisu poprzez uruchomienie forum dyskusyjnego, sondy, czatów (np. z 
Przewodniczącym lub Skarbnikiem)  

Publikacje papierowe i elektroniczne 

Biuletyn KIDP, e-Biuletyn KIDP, KRDP 
informuje 

 

 

Folder/broszura informacyjna dla doradców 
podatkowych. 

 

 

 

 

I edycja - 

2011 r. 

Przekazywanie doradcom 
podatkowych aktualnej i 
kompleksowej informacji na 
temat działalności samorządu 
zawodowego  

 

Przewodnik/niezbędnik 
członka KIDP. Krajowa Izba 
Doradców podatkowych 2011-
2013: 

- struktura i aktualny skład 
organów KIDP 

- dane teleadresowe 
regionalnego OKIDP i centrali 

- wykaz osób wyznaczonych do 
prawa pomocy 

- informacje o obowiązku i 
sposobie aktualizacji danych, 
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OC na postawie umowy 
generalnej, ratalnej spłacie 
zaległych składek 

- certyfikaty, legitymacje, SIW 

- szkolenia, integracja, 
korzyści z przynależności. 

 

III. Społeczna odpowiedzialność 

Propagowanie, nagłaśnianie i promowanie: 

- działań pro publico bono (dni bezpłatnych porad, wsparcie potrzebujących), 

- dobrych praktyk zawodowych, np. standardów w zakresie świadczenia czynności 
doradztwa podatkowego.  

UWAGA 

Istnieje potrzeba większego skoncentrowania się i wykorzystania potencjału „świeżo upieczonych” 
doradców podatkowych. Pierwszą okazją jest ślubowanie, w trakcie którego nowi członkowie Izby 
powinni dowiedzieć się: 

- jakie są możliwości integracji ze środowiskiem i wymiany doświadczeń ze starszymi kolegami 

- jak zaangażować się w działalność samorządu. 

Inicjatywy: 

– stworzenie „Klubu młodego doradcy podatkowego” z koordynatorem z ramienia KRDP, który 
udzielałby wskazówek i informacji dotyczących przynależności do korporacji, możliwość 
organizowania cyklicznych spotkań z doświadczonymi doradcami etc. 

- stworzenie forum dyskusyjnego, zakładki w serwisie KIDP. 


