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Doradca podatkowy powinien
kierować się dobrem swoich klientów, 
poszanowaniem obowiązków 
wynikających z uczciwości, 
godności i dobrych obyczajów.

Doradca podatkowy zobowiązany jest 
do obrony interesów swojego klienta 
w sposób odważny i honorowy, 
przy zachowaniu szacunku 
wobec organów państwa, 
bez względu na własne korzyści 
oraz konsekwencje.

Zasady etyki
doradców podatkowych

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać 
ten zawód, kierując się dobrem swoich klientów, 
z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, 
wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu 
fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Rota ślubowania
doradcy podatkowego
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W tym roku obchodzimy podwójny jubileusz: 15-tą rocznicę wejścia w życie  
ustawy o doradztwie podatkowym oraz 10-tą rocznicę funkcjonowania  
samorządu zawodowego.

Myślę, że możemy być dumni z tego, co wszyscy razem i każdy z nas osobno 
osiągnęliśmy w tym okresie. Doradca podatkowy jest dziś zawodem zaufania 
publicznego nie tylko z woli ustawodawcy, który z czasem wyposażał nas w coraz 
to istotniejsze instrumenty działania, ale przecież także dlatego, że to my, doradcy 
podatkowi, wolę tę, swoim codziennym postępowaniem, potrafiliśmy wypełnić.  

A przecież pamiętamy, ile wątpliwości wzbudziło przyznanie doradcom podatkowym 
prawa do reprezentowania podatników przed sądami administracyjnymi. Dziś trudno 
sobie wyobrazić sądownictwo administracyjne bez doradców podatkowych - jak 
pokazują dane publikowane przez  Naczelny Sąd Administracyjny, w samej tylko Izbie 
Finansowej NSA w roku 2011 doradcy podatkowi występowali znacznie częściej niż 
radcy prawni i niemal trzykrotnie częściej niż adwokaci. 

Nic więc dziwnego, że następujące po sobie nowelizacje ustawy o doradztwie 
podatkowym przyznawały doradcom podatkowym kolejne uprawnienia pozwalające 
efektywniej i skuteczniej walczyć o dobro podatników. 

Dziś nasz zawód cieszy się rosnącym uznaniem i poważaniem. To, co mnie szczególnie 
cieszy, to fakt, iż zawód doradcy podatkowego staje się coraz atrakcyjniejszy dla 
młodych ludzi. W ostatnich dwóch latach poświęciliśmy dużo energii i wysiłku, aby 
nieść kaganek oświaty do studentów, zwłaszcza przyszłych prawników i ekonomistów. 
Rozwinęliśmy współpracę z organizacjami studenckimi, spotykaliśmy się ze studentami 
przy okazji konferencji, studenckich targów pracy, dni edukacji prawniczych etc. 
i opowiadaliśmy o naszym zawodzie. Efekty to coraz większe grono młodych ludzi 
przystępujących do egzaminu i odnajdujących swoją drogę zawodową w doradztwie 
podatkowym.    

Jestem przekonany, że zawód doradcy podatkowego oparty na regulacjach 
stanowiących filar bezpieczeństwa i zaufania podatników nadal będzie się umacniał, 
podobnie jak jego rola społeczna i prestiż. Wierzę, że zmiany przepisów prawnych 
wprowadzane w ramach realizowanej obecnie deregulacji, nie naruszą fundamentów 
doradztwa podatkowego jako zawodu zaufania publicznego i pozwolą doradcom 
podatkowym działać nadal zgodnie z potrzebami i interesem podatników. Kierowana 
przeze mnie Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie podejmować wszelkie 
stosowne działania, aby sytuacja doradcy podatkowego nie uległa pogorszeniu. 

Z okazji jubileuszu życzę Państwu wielu dalszych sukcesów zawodowych 
w nadchodzących latach.

Tomasz Michalik
Przewodniczący Krajowej Rady

Doradców Podatkowych
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2012 – jubileusz 
Krajowej Izby  
Doradców Podatkowych
W 2012 r. samorząd doradców podatkowych obchodzi dwa jubileusze: 10 rocznicę 
powołania struktur samorządowych przez I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz 
15-lecie wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym.
O tym jak ważny i potrzebny jest zawód doradcy podatkowego, świadczą setki tysięcy 
klientów, którzy nie wyobrażają sobie prowadzenia biznesu bez profesjonalnego wspar-
cia, jakiego udziela im w całym kraju prawie 9 tysięcy doradców podatkowych. 
Jakość naszej pracy jest doceniana przez administrację skarbową i sądy administracyjne. 
Doradcy podatkowi reprezentują polskich podatników w większości spraw toczących 
się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Doradztwo podatkowe jako zawód zaufania 
publicznego to dzisiaj istotna część rynku wyspecjalizowanych usług profesjonalnych. 
Członkowie KIDP angażują się w działalność pro bono m.in. w ramach organizowanej 
corocznie akcji „PIT za złotówkę” oraz  w akcje pomocy potrzebującym, jak np. „Doradcy 
podatkowi powodzianom” (2010 r.).

Historia  
samorządu zawodowego  
doradców podatkowych
Transformacja gospodarcza i polityczna, która rozpoczęła się w Polsce w roku 1989, 
skutkowała także zmianą myślenia o podatkach. Upowszechnienie systemu podat-
kowego, zmiana jego fundamentów, wprowadzenie nieznanych dotychczas podat-
ków spowodowały potrzebę profesjonalnego wsparcia, tak dla przedsiębiorców, jak 
i podatników indywidualnych. Inwestorzy zagraniczni, którzy od lat 90-tych rozpoczęli 
działalność w Polsce, oczekiwali na miejscu profesjonalnego doradztwa podatkowego, 
do którego byli przyzwyczajeni w swoich krajach. 
Wszystko to sprawiło, że po 1990 r. powstały pierwsze kancelarie podatkowe i firmy 
doradztwa podatkowego, jako naturalna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. 
W wyniku wysiłków organizacji działających na rzecz prawnego uregulowania profesji 
doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, 5 lipca 1996 r. uchwalono 
ustawę o doradztwie podatkowym, a sześć lat później odbył się I Krajowy Zjazd  
Doradców Podatkowych.
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Czynności  
doradcy podatkowego
Doradcy podatkowi udzielają porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków 
podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi 
obowiązkami, prowadzą księgi podatkowe i rachunkowe, sporządzają zeznania i dekla-
racje. Mogą również reprezentować swoich klientów w postępowaniu przed organami 
podatkowymi we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi (w 
sprawach podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej). 

Do czynności doradztwa podatkowego należy również rozliczanie innych należności 
publicznoprawnych (np. składek ZUS), oraz obsługa kadrowo-płacowa.  Klienci dorad-
ców podatkowych mogą liczyć na wsparcie z zakresu doradztwa związanego z pomo-
cą publiczną dla przedsiębiorców i funduszami unijnymi.

www.krdp.pl
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Doradca podatkowy  
partnerem biznesowym  
przedsiębiorcy
Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycz-
nej, aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu proble-
mów podatkowych. Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na 
uzyskanie profesjonalnego wsparcia w kontaktach z organami podatkowymi  
i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Doradca podatkowy gwarantuje 
prawidłowe prowadzenie postępowań, właściwe sporządzenie i terminowe złożenie 
wszelkich dokumentów takich jak np. deklaracje, wnioski, odwołania czy skargi. 
Coraz więcej przedsiębiorców wie, że planowanie podatkowe to kluczowy element 
zarządzania przedsiębiorstwem. Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane 
z doradcą podatkowym.

Doradztwo podatkowe – otwarty zawód dla ambitnych 
Doradztwo podatkowe to młody, dynamiczny zawód, cieszący się stale rosnącym 
prestiżem społecznym. Jako jedyny ma charakter prawdziwie interdyscyplinarny, łącząc 
w sobie elementy profesji prawnika i finansisty. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie 
na doradztwo podatkowe, zawód stwarza interesujące możliwości na rynku pracy  
– od wielkich międzynarodowych korporacji do indywidualnych kancelarii  
podatkowych. 
Doradztwo podatkowe to zawód otwarty – dostępny dla absolwentów studiów 
wyższych, bez względu na kierunek. To zawód dla ludzi ambitnych, którzy chcą stale 
podnosić swoje kwalifikacje i liczą na satysfakcjonującą, dobrze wynagradzaną pracę. 
Zainteresowanie wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego stale wzrasta – przy-
bywa młodych ludzi, którzy widzą w nim interesującą alternatywę dla innych zawodów 
prawniczych.
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Doradca podatkowy 
gwarancja profesjonalizmu
Formalną gwarancję profesjonalizmu usług świadczonych przez doradców podatko-
wych stanowią obowiązki:
•	 stałego	podnoszenia	kwalifikacji	zawodowych,
•	 zachowania	tajemnicy	zawodowej,
•	 przestrzegania	zasad	etyki	zawodowej.

Wysokie	kwalifikacje
Na listę doradców wpisywane są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które zdały 
egzamin państwowy i odbyły praktykę zawodową. Każdy doradca podatkowy jest 
zobowiązany do stałego doskonalenia zawodowego, a samorząd weryfikuje wywią-
zywanie się z tego obowiązku poprzez punktowy system oceny podnoszenia kwalifi-
kacji doradców podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych oraz regionalne 
oddziały KIDP zapewniają doradcom bogatą ofertę szkoleń tradycyjnych  
oraz w trybie e-learningowym.

Tajemnica	zawodowa
Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, 
jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu. Dotyczy to także jego współpra-
cowników i innych osób zaangażowanych w świadczenie usług. Obowiązek zachowa-
nia tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie - trwa także po wygaśnięciu 
umowy z klientem oraz po zaprzestaniu wykonywania zawodu albo skreśleniu z listy 
doradców podatkowych. Podobnie jak w przypadku adwokatów i radców prawnych, 
doradcę podatkowego może zwolnić z tajemnicy zawodowej tylko sąd wyłącznie 
wtedy, gdy będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie 
będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu. 

Zasady	etyki	zawodowej
Skodyfikowane zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandyda-
tów odbywających praktyki, nawet przed wpisaniem na listę doradców podatkowych.  
Przepisy te określają m.in. zasady dotyczące wykonywania zawodu, regulują kwestie 
związane z tajemnicą zawodową, informacją i reklamą, podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych, a także odnoszą się do relacji z klientami, instytucjami i sądami oraz 
członkami Izby. 
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Doradca podatkowy  
poczucie bezpieczeństwa
Jedną z najważniejszych korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym 
jest poczucie bezpieczeństwa. W obliczu skomplikowanych, zmiennych i różnie inter-
pretowanych przepisów podatkowych, pomoc fachowca legitymującego się wysokim 
poziomem wiedzy i bogatym doświadczeniem zawodowym jest nie do przecenienia. 
Optymalizacja należności publicznoprawnych w zgodzie z obowiązującym prawem, 
jaką zapewnia współpraca z doradcą podatkowym, pozwala przedsiębiorcom skupić 
się na prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność	cywilna	i	ubezpieczenie	OC.	Doradcy podatkowi podlegają 
obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
przy wykonywaniu czynności zawodowych. Nad przestrzeganiem obowiązku ubez-
pieczeniowego czuwa Krajowa Rada Doradców Podatkowych, która za niedopełnienie 
obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może pozbawić doradcę 
podatkowego uprawnień zawodowych, poprzez wykreślenie go listy.

Odpowiedzialność	dyscyplinarna. Gwarancją bezpieczeństwa usług świadczonych 
przez doradców podatkowych jest fakt, że ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinar-
ną na dwóch płaszczyznach: 
•	 za	niewykonanie	lub	nienależyte	wykonanie	obowiązków	zawodowych	określo-

nych prawem,
•	 za	czyny	sprzeczne	z	zasadami	etyki	zawodowej.

Na straży wykonywania przez doradców podatkowych obowiązków określonych pra-
wem oraz nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej stoją organy dyscyplinarne.
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Doradztwo podatkowe  
zawód zaufania publicznego
Doradztwo podatkowe należy do zawodów zaufania publicznego. Samorząd sprawuje 
pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego 
i dla jego ochrony. Sprawowanie pieczy polega przede wszystkim na współdecydowa-
niu o dopuszczeniu do wykonywania zawodu, a także podejmowaniu decyzji w zakre-
sie ustalania zasad etyki i deontologii zawodowej oraz pełnieniu funkcji wynikających 
z poddania odpowiedzialności dyscyplinarnej.  Doradcy podatkowi działają w interesie 
podatników, zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem, służąc ochronie interesu 
publicznego. 

Podatki	w	rękach	godnych	zaufania	profesjonalistów
Gwarancją wysokiej jakości usług doradczych są:
•	 wysokie	wymagania	dla	kandydatów	do	zawodu,	a	także	obowiązek	stałego	pod-

noszenia kwalifikacji weryfikowany przez punktowy system  oceny doskonalenia 
zawodowego

•	 obowiązek	przestrzegania	zasad	etyki	zawodowej,	w	tym	zachowania	tajemnicy	
zawodowej

•	 obowiązkowe	ubezpieczenie	od	odpowiedzialności	cywilnej	z	tytułu	szkód	wyrzą-
dzonych przy wykonywaniu czynności doradczych

•	 poddanie	członków	Izby	sądownictwu	dyscyplinarnemu.

Doradcy	podatkowi	zabiegają	o	dobre	prawo	podatkowe	
Doradcy podatkowi, jako zawód zaufania publicznego, podejmują szereg działań ma-
jących na celu zapewnienie wysokiej jakości przepisów prawa podatkowego. Doradcy 
opiniują projekty ustaw podatkowych i przepisów do nich wykonawczych, biorą udział, 
jako eksperci, w sejmowych pracach legislacyjnych. Samorząd doradców podatkowych 
aktywnie wspiera inicjatywy służące ochronie podatników, jak np. Deklaracja Praw 
Podatnika, której KRDP jest współtwórcą.
W gronie doradców podatkowych jest wielu znakomitych przedstawicieli świata  
nauki – powszechnie uznanych autorytetów z dziedziny prawa podatkowego.  
Autorami większości najważniejszych komentarzy do przepisów podatkowych są 
doradcy podatkowi.  

Doradcy	edukują	przyszłych	podatników
Upowszechnianie wiedzy na temat podatków, a przez to kształtowanie podatników 
świadomych swoich praw i obowiązków, jest realizowane poprzez organizację i wspie-
ranie ogólnopolskich konkursów wiedzy o podatkach i doradztwie podatkowym dla 
uczniów i studentów. 
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Nowe technologie  
w doradztwie podatkowym
W 2003 r. KRDP podjęła uchwałę umożliwiającą posługiwanie się przez doradców 
podatkowych legitymacją z podpisem elektronicznym. Członkowie KIDP korzystają 
z nowoczesnego serwisu internetowego wspomagającego ich w kontaktach z Izbą 
i mogą brać udział w szkoleniach e-learningowych. Działający w ramach serwisu panel 
mDoradca to zaawansowany system zindywidualizowanej komunikacji pomiędzy 
samorządem a doradcami podatkowymi. Ponadto wszystkie regionalne oddziały KIDP 
posiadają własne witryny internetowe, zintegrowane z serwisem KIDP. Informacje na 
temat działalności samorządu  docierają do doradców co dwa tygodnie za pośrednic-
twem Biuletynu elektronicznego. Wydawany raz na  kwartał Biuletyn KIDP „Doradca 
Podatkowy”, dzięki znakomitym autorom – praktykom oraz uznanym autorytetom 
z dziedziny prawa i podatków – jest dla członków Izby ważnym źródłem wiedzy oraz 
informacji na temat działalności samorządu zawodowego.
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Media  
o doradcach podatkowych
Doradcy	podatkowi	skuteczni	przed	sądami
W ostatnich latach ponad trzykrotnie wzrosła liczba spraw, w których doradcy reprezentowali klientów przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym.
– Doradcy podatkowi są świetnie wyspecjalizowani w kwestii zobowiązań podatkowych, dobrze też radzą sobie  
w sprawach czysto proceduralnych. To, że coraz częściej występują przed sądami, przynosi korzyść podatnikom – mówi 
prof. Ryszard Mastalski.
Opinia – Marek Zirk-Sadowski, prezes Izby Finansowej NSA: Obecnie doradcy podatkowi są dominującą grupą pełno-
mocników, którzy profesjonalnie reprezentują skarżących w sprawach podatkowych przed Naczelnym Sądem Admini-
stracyjnym. Jest to bardzo kompetentna grupa. Często w swoich wystąpieniach przed składami orzekającymi prezentują 
bardzo ciekawe tezy prawne. Osobiście oceniam pracę doradców podatkowych jako ogromne wsparcie dla wymiaru 
sprawiedliwości. Są to pełnomocnicy bardzo wyspecjalizowani, z dużą znajomością orzecznictwa europejskiego.  
Jako sędzia uważam, że klienci doradców podatkowych są dobrze obsługiwani.
Źródło: Rzeczpospolita z 19-01-2012 r., Doradcy podatkowi skuteczni przed sądami, Aleksandra Tarka, Monika Pogroszewska.

Kluczowi	partnerzy	w	biznesie
W krajach europejskich rok 2011 upłynął pod znakiem walki z kryzysem finansowym, nie tylko na poziomie budżetów 
państwowych, ale i firmowych. Polska była postrzegana jako zielona wyspa, jednak nasze przedsiębiorstwa przygotowy-
wały się na spowolnienie gospodarcze. To wymagało i wymaga dobrych doradców. 
Do tej roli pasują doradcy podatkowi. Nie dziwi więc, że w minionym roku zyskali status kluczowych partnerów w bizne-
sie (zapowiada się, że w 2012 r. utrzymają tę pozycję). Ich głos ma bowiem decydujące znaczenie w różnych działaniach 
firm: od bieżącej obsługi podatkowej poprzez szukanie sposobów optymalizacji podatkowej w rozliczeniach za lata 
wcześniejsze po doradzanie w bardzo skomplikowanych transakcjach.
Wszyscy doradcy podatkowi mogą czerpać z dobrego wizerunku, który ugruntował się w sektorze prywatnym i rozsze-
rza na administrację i sądy. Sędziowie przyznają, że doradcy podatkowi, którzy bronią podatników w sądach, to profesjo-
nalni pełnomocnicy. Są dobrze przygotowani merytorycznie i proceduralnie. 
Czy to się utrzyma po zderegulowaniu zawodu, które planuje rząd?
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 22-03-2012 r., Najlepsze i najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego w 2011 roku, Jadwiga Sztabińska 

Parasol	ochronny	dla	podatnika
Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński: zawód doradcy podatkowego z natury rzeczy „wprzęgnięty” jest w system ochrony 
praw podatnika. Doradcy pełnią ochronną rolę na co najmniej trzech płaszczyznach: doradzając podatnikom umożliwia-
ją im unikanie błędów oraz pozwalają na optymalizację ich sytuacji w kontekście unormowań prawa podatkowego.  
To umożliwia realizację podstawowego prawa podatnika, jakim jest zapłata podatku w kwocie nie wyższej niż przepisana 
prawem. Po drugie, reprezentują oni podatników w kontaktach z organami podatkowymi, a w szczególności w postępo-
waniu podatkowym. Po trzecie, sygnalizują na forum publicznym rozmaite niedoskonałości czy to przepisów podatko-
wych aktualnie obowiązujących, czy to projektów ustaw podatkowych. To ostatnie w Polsce doradcy podatkowi robią  
z dużą umiejętnością i z przekonaniem o dużym znaczeniu tej „obywatelskiej” funkcji.
Źródło: Rzeczpospolita z 26-11-2009 r., Partner i doradca, dodatek specjalny.
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Doradztwo podatkowe  
w liczbach
Liczba doradców 
podatkowych 
wpisanych	na	listę
–	stan	na	31.12.2011

wszystkich 8875

czynnych 7950

zawieszonych 925

Liczba	wpisów	
na	listę	doradców	
podatkowych 

rok liczba  
wpisów

1997 3890

1998 4449
1999 1063
2000 86

2001 234
2002 50
2003 185
2004 171
2005 229
2006 219
2007 267
2008 204
2009 265
2010 227
2011 268

Liczba doradców podatkowych  
w	16	regionalnych	oddziałach	KIDP
dolnośląski  769
kujawsko-pomorski 311
lubelski  283
lubuski  186
łódzki  599
małopolski  707
mazowieckie 2195
opolski  182
podkarpacki  204
podlaski  168
pomorski 484
śląski 1177
świętokrzyski  134
warmińsko-mazurski 219
wielkopolski  846
zachodniopomorski  411

Doradcy	podatkowi	w	sprawach	 
przed	Wojewódzkimi	Sądami	 
Administracyjnymi	(2011	r.)
Liczba wszystkich postępowań 17.418
Udział adwokatów 5456
Udział radców prawnych 8247
Udział	doradców	podatkowych 3081

Doradcy	podatkowi	w	sprawach	 
przed	Naczelnym	Sądem	Administracyjnym	
–	Izba	Finansowa	(2011	r.)

Sprawy	 
z	udziałem

Liczba  
spraw	

Doradców podatkowych 643
Radców prawnych 505
Adwokatów 243
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Najważniejsze wydarzenia  
z życia samorządu  
doradców podatkowych
5	lipca	1996	r. – uchwalenie ustawy o doradztwie podatkowym.

1	stycznia	1997	r. – wejście w życie ustawy o doradztwie podatkowym.

11	kwietnia	2001	r. – nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym powierzająca 
organizację I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych specjalnie powoła-
nej Komisji Organizacyjnej Zjazdu.

26-27	stycznia	2002	r. – I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Zostają powołane 
organy samorządu I kadencji. Przewodniczącym KRDP zostaje wybrany  
prof. Witold Modzelewski. Podjęte zostają uchwały regulujące działanie 
samorządu.

2	marca	2002	r. – uruchomienie serwisu internetowego krdp.pl., powstają strony inter-
netowe Regionalnych Oddziałów KIDP.

3	kwietnia	2003	r. – KRDP podejmuje uchwałę w sprawie wydawania Biuletynu KIDP, 
mającego stanowić źródło informacji o pracach organów centralnych oraz 
regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

8	października	2003	r. – podjęcie przez KRDP uchwały umożliwiającej posługiwanie 
się przez doradców podatkowych legitymacjami z wbudowanym mikropro-
cesorem kryptograficznym.

18	grudnia	2003	r. – podpisanie Umowy Generalnej pomiędzy KIDP a HDI-Gerling 
i TUiR Warta, w sprawie  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

20-22	stycznia	2006	r. – II Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Zostają powołane 
organy samorządu II kadencji. Przewodniczącym KRDP zostaje wybrany 
ponownie prof. Witold Modzelewski.

29	września	2006	r.	– Krajowa Izba Doradców Podatkowych zostaje pełnoprawnym 
członkiem Confédération Fiscale Européenne (CFE) - europejskiej organizacji 
zrzeszającej narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych 
z większości państw europejskich.
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3-4	marca	2007	r. – I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. 

2-3	czerwca	2007	r.	– II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych –  
Przewodniczącym KRDP zostaje wybrany Zbigniew Maciej Szymik.

11	czerwca	2008	r. – KRDP przyjmuje uchwałę i rekomenduje doradcom podatkowym 
stosowanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej. 

15-17	stycznia	2010	r. – III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Zostają powołane 
organy samorządu III kadencji. Przewodniczącym KRDP zostaje wybrany 
Tomasz Michalik.

23	czerwca	2010	r. – podpisanie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy 
weszły w życie 7 sierpnia 2010 r.

18	października	2010	r. – Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje wniosek Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawo-
dowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania 
zawodu. Trybunał umorzył postępowania w części dotyczącej obligatoryjnej 
przynależności do samorządu zawodowego. 

1	stycznia	2011	r. – wchodzą w życie nowe zasady stałego podnoszenia kwalifikacji 
doradców podatkowych, wprowadzające punktowy system weryfikacji 
w tym zakresie.
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14-16	stycznia	2011	r. – I Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.  
Wystąpienia i dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli wszystkich  
Oddziałów Izby na najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem 
samorządu. Podczas I Konwentu omawiano m.in. kwestię nowych zasad 
doskonalenia zawodowego, kształtowania wizerunku zawodu  
i ubezpieczenia OC.

8	kwietnia	2011	r. – zostaje utworzona „nowa” CFE, jako międzynarodowa organiza-
cja non-profit na mocy prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. KIDP jest 
jednym z 30 członków-założycieli.

Czerwiec-	listopad	2011	r. – Wdrożenie portalów: szkoleniowego, kwalifikacyjnego, 
e-learningowego, ściśle zintegrowanych z panelem mDoradca. Portale te 
stanowiły formę zaawansowanej komunikacji między organami samorządu, 
a jego członkami na niespotykanym dotychczas w Polsce poziomie.

20-22	kwietnia	2012	r. – II Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.  
Głównym tematem II Konwentu były rządowe plany dotyczące deregulacji, 
dyskutowano także o koncepcjach ustroju samorządu zawodowego.

Współpraca 
międzynarodowa
KIDP jest członkiem-założycielem Confederation Fiscale Europeenne (CFE) - organizacji 
zrzeszającej samorządy i organizacje doradców podatkowych z większości państw 
europejskich. Celem CFE jest reprezentacja i ochrona zawodowych interesów doradców 
podatkowych, zapewnienie wysokiej jakości usług, wymiana informacji na temat usta-
wodawstwa podatkowego w poszczególnych krajach oraz współudział w koordynacji 
przepisów prawa podatkowego w Europie. Doświadczenia zdobyte dzięki udziałowi 
w strukturach międzynarodowych są cennym materiałem do dyskusji nad rozwiązania-
mi w zakresie funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego w Polsce.

W latach 2010 – 2011 KRDP  nawiązała współpracę z organizacjami doradców podat-
kowych z Rosji, Ukrainy i Czech oraz zintensyfikowała współpracę z doradcami nie-
mieckimi. Owocem tych działań były wspólnie organizowane konferencje i seminaria, 
które stały się doskonalą płaszczyzną do wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami 
podatkowymi z poszczególnych krajów.
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Samorząd 
doradców podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) jest samorządem zawodowym sprawu-
jącym pieczę nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Przynależność 
doradców podatkowych do KIDP jest obowiązkowa. W wykonywaniu swoich zadań 
samorząd jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Krajowy Zjazd 
Doradców Podatkowych
Zjazd, najwyższy organ Izby, jest zwoływany co cztery lata. Biorą w nim udział delegaci 
wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Izby. Do kompetencji 
Zjazdu należy m.in. uchwalanie programu działania KIDP, wybór pozostałych organów 
Izby, uchwalanie statutu Izby i zasad gospodarki finansowej, a także uchwalanie zasad 
etyki zawodowej oraz określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez dorad-
ców podatkowych. Zjazd może tworzyć regionalne oddziały Izby, a także decydować 
o ich organizacji i zakresie działania.

III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, Warszawa, 15-17 stycznia 2010 r.
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Krajowa Rada 
Doradców Podatkowych
Wybierana na czteroletnią kadencję Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) 
kieruje pracami samorządu w okresie między Zjazdami. Do zadań KRDP należy m.in. 
zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych i zapewnienie wykonywania 
jego uchwał, reprezentowanie doradców podatkowych, opracowywanie rocznych 
planów finansowych KIDP oraz sprawozdań z ich wykonania, podejmowanie decyzji 
w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej, wysuwanie kandydatów na członków 
Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, a także opiniowanie projektów 
ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków 
w tym zakresie.

Pracami	KRDP	kieruje	Przewodniczący. Reprezentuje on Radę, przewodniczy jej 
posiedzeniom i zapewnia wykonanie podjętych przez Radę uchwał.

W	ramach	KRDP	działają	komisje	i	zespoły	stałe.	Obecnie	są	to:
•	 Komisja	Prawna,	Współpracy	z	Organami	Państwa
•	 Komisja	Współpracy	Międzynarodowej
•	 Komisja	Finansowa
•	 Komisja	Rozwoju	i	Promocji	Zawodu
•	 Komisja	Ochrony	Zawodu,	Etyki	i	Spraw	Wewnątrzkorporacyjnych
•	 Komisja	Współpracy	z	Regionami
•	 Komisja	Ofert
•	 Kolegium	Redakcyjne	Wydawnictw	KIDP
•	 Zespół	Odwołań
•	 Zespół	do	spraw	Umów	Generalnych
•	 Zespół	do	spraw	Etyki	Doradców	Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych  
i Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP III kadencji
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Sądownictwo dyscyplinarne 
doradców podatkowych
Rzecznik	Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez doradców po-
datkowych obowiązków określonych prawem oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad 
etyki zawodowej. Jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi.

Sądy	Dyscyplinarne. Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują:
•	 w	pierwszej	instancji	-	Sąd	Dyscyplinarny	(przy	regionalnych	oddziałach	Izby).
•	 w	drugiej	instancji	-	Wyższy	Sąd	Dyscyplinarny.

Regionalne oddziały KIDP
Izba posiada 16 regionalnych oddziałów, które prowadzą działalność edukacyjną, 
integrują środowisko doradców podatkowych, koordynują odbywanie praktyk zawo-
dowych i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki. Zarządy regionalnych oddziałów 
KIDP  reprezentują  Izbę wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, 
instytucji oraz organizacji społecznych, gospodarczych i studenckich.



Jubileusz · 1997 · 2002 · 2012

19
Dzień Doradcy Podatkowego (Dolnośląski OKIDP)

Spływ kajakowy(Wielkopolski OKIDP)

Bal karnawałowy (Mazowiecki OKIDP)

Integracja środowiska  
doradców podatkowych

Zawody narciarskie
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Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, 02-362 Warszawa

tel. (22) 578 50 00, fax (22) 578 50 09, biuro@kidp.pl, www.krdp.pl

Dolnośląski Oddział KIDP
dolnoslaski@kidp.pl
www.dolnoslaski.kidp.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP
kujawsko-pomorski@kidp.pl
www.kujawsko-pomorski.kidp.pl

Lubelski Oddział KIDP
lubelski@kidp.pl
www.lubelski.kidp.pl

Lubuski Oddział KIDP
lubuski@kidp.pl
www.lubuski.kidp.pl

Łódzki Oddział KIDP
lodzki@kidp.pl
www.lodzki.kidp.pl

Małopolski Oddział KIDP
malopolski@kidp.pl
www.malopolski.kidp.pl

Mazowiecki Oddział KIDP
mazowiecki@kidp.pl
www.mazowiecki.kidp.pl

Opolski Oddział KIDP
opolski@kidp.pl
www.opolski.kidp.pl

Podkarpacki Oddział KIDP
podkarpacki@kidp.pl
www.podkarpacki.kidp.pl

Podlaski Oddział KIDP
podlaski@kidp.pl
www.podlaski.kidp.pl

Pomorski Oddział KIDP
pomorski@kidp.pl
www.pomorski.kidp.pl

Śląski Oddział KIDP
slaski@kidp.pl
www.slaski.kidp.pl

Świętokrzyski Oddział KIDP
swietokrzyski@kidp.pl
www.swietokrzyski.kidp.pl

Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP
warminsko-mazurski@kidp.pl
www.warminsko-mazurski.kidp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP
wielkopolski@kidp.pl
www.wielkopolski.kidp.pl

Zachodniopomorski Oddział KIDP
zachodniopomorski@kidp.pl
www.zachodniopomorski.kidp.pl

Regionalne oddziały KIDP 


