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Załącznik nr 1 do uchwały nr 155/2021 r. 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

Uchwała nr …/… 

Zarządu … Oddziału 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

z dnia … 

 

w sprawie powołania przedstawicieli społecznych 

 

 

Na podstawie § … Regulaminu działania Zarządu oraz uchwały nr …/2021 KRDP z dnia …  

2021 r. w sprawie przedstawicieli społecznych powoływanych przez Krajową Izbę Doradców 

Podatkowych  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W oparciu o otrzymane zgłoszenia od doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do udziału 

w toczących się postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom 

podatkowym w charakterze przedstawiciela społecznego Zarząd … Oddziału KIDP powołuje niżej 

wymienionych doradców podatkowych na przedstawicieli społecznych: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

2. Lista o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr x do uchwały nr …/… 

Zarządu … Oddziału 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia … 2021 r. 

 

LISTA DORADCÓW PODATKOWYCH 

POWOŁANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA SPOŁECZNEGO 

UCZESTNICZĄCEGO W POSTĘPOWAŃIACH KARNYCH LUB KARNYCH SKARBOWYCH 

PROWADZONYCH PRZECIWKO DOARDCOM PODATKOWYM 

(lista przedstawicieli społecznych) 

 

............... Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (województwo) 

 

lp. 

imię i nazwisko 

doradcy 

podatkowego 

nr wpisu doradcy 

podatkowego 
data powołania data rezygnacji 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr …/2021 r. 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia … 2021 r. 

 

(miejscowość), dnia … r. 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

… Oddział KIDP w …  

(adres) 

Sąd Rejonowy1 

w … 

... Wydział Karny  

(adres) 

sygn. akt ... 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

PRZEDSTAWICIELA SPOŁECZNEGO 

 

 Na podstawie art. 90 §1 KPK 

 

zgłaszam: 

udział przedstawiciela Krajowej Izby Doradców Podatkowych w postępowaniu karnym/karnym 

skarbowym przeciwko Pana/i ... doradcy podatkowemu nr wpisu ..., oskarżonemu/j z art. ... Kk/Kks w 

osobie Pana/i ... doradcy podatkowego ... nr wpisu ... 

 

UZASADNIENIE 

Pan/i …, doradca podatkowy o nr wpisu ... jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

(dalej: KIDP) stosownie do treści art. 47 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 130; dalej: uodp). Statut KIDP w § 6 ust. 1. wskazuje:  

"Do zadań statutowych Izby należy w szczególności: 

1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w karnym postępowaniu sądowym przez 

upoważnionego przedstawiciela społecznego, 

2) ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych, 

3) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby.". 

 

Ponadto Statut KIDP przewiduje w § 44 ust. 1: 

"Regionalne Oddziały Izby realizują zadania statutowe, a także zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a 

w szczególności: (...) 

2) chronią interesy zawodowe doradców podatkowych, (...) 
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5) powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, 

celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko 

doradcom podatkowym.". 

 

Biorąc powyższe pod uwagę zgłaszam udział przedstawiciela społecznego w celu ochrony 

ważnego interesu doradcy podatkowego, a także interesu społecznego pozostałych członków KIDP. W 

szczególności jest to związane z ochroną interesów zawodowych doradców podatkowych 

wykonujących zawód zaufania publicznego i wynikający stąd obowiązek zachowania tajemnicy 

zawodowej określony w art. 37 uodp.  

Przebieg przedmiotowej sprawy, z uwagi na wynikające z niej konkluzje wskaże członkom KIDP 

kierunki profesjonalnego prowadzenia działalności wobec szybkiego tempa zmieniających się 

przepisów oraz różnorodnej interpretacji regulacji prawnych. 

Ponadto przedstawiciel społeczny, doradca podatkowy, może w sposób obiektywny przedstawić 

praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy podatkowego, tj. zakres prowadzonych spraw, 

możliwe relacje pomiędzy klientem a doradcą, stosowaną organizację pracy, prowadzenie postępowania 

podatkowego, rozbieżności interpretacyjnie w prawie podatkowym, .  

Wydźwięk prowadzonego postępowania jest bardzo istotny ze względu na duży stopień ryzyka i 

możliwe zagrożenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego, co może mieć ogromne znaczenie 

społeczno- gospodarcze. 

 Przystąpienie przedstawiciela społecznego do postępowania sądowego przeciwko Panu/i … 

wzmocni więzi środowiskowe członka przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie oraz 

pozostałych członków KIDP. Uczestnictwo kolegów w postępowaniu daje poczucie wsparcia ze strony 

środowiska doradców podatkowych oraz pomoże przyczynić się do wyjaśnienia kwestii podatkowych. 

A zatem ważny interes indywidualny objęty zadaniami statutowymi KIDP uzasadnia udział 

przedstawiciela Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

 Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dopuszczenie przedstawiciela społecznego do postępowania 

może niewątpliwe realizować interes wymiaru sprawiedliwości poprzez dokładniejsze wyjaśnienie 

okoliczności podatkowych mających wpływ na rozstrzygnięcie. 

 

 W związku z powyższym mając na uwadze realizację celów statutowych KIDP oraz ochronę 

interesu indywidualnego, społecznego i wymiaru sprawiedliwości wnoszę, jak na wstępie.  

 

 

W imieniu Zarządu 

       (-)...................... 
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Załączniki: 

1. Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

2. Uchwała Zarządu ... Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych o powołaniu 

przedstawiciela społecznego. 

 

Informacje: 
1Adresat zgłoszenia. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w 

sprawie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Strona może w każdym czasie cofnąć 

wyrażoną zgodę. W wypadku braku zgody choćby jednej ze stron na występowanie w sprawie 

przedstawiciela organizacji społecznej sąd wyłącza tego przedstawiciela od udziału w sprawie, chyba 

że jego udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Jednakże sąd dopuszcza przedstawiciela 

organizacji społecznej do występowania w sprawie pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie 

wymiaru sprawiedliwości (art. 90 § 3 i 4 KPK). Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym 

przedstawiciel organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać 

oświadczenia na piśmie (art. 91 KPK). Nie należy do sądu kontrolowanie sposobu korzystania przez 

uczestników postępowania z ich uprawnień, choćby przedstawiciel społeczny sprowadzał swoją 

działalność do współpracy z obrońcą oskarżonego (wyr. SA w Krakowie z 29.10.2003 r., II AKa 175/03, 

Prok. i Pr. 2004, Nr 10, poz. 29). 

 
2Podstawy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu sądowym. W 

postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zachodzi 

potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi 

tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. W zgłoszeniu organizacja 

społeczna wskazuje interes społeczny lub indywidualny, objęty zadaniami statutowymi tej organizacji, 

oraz przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację. Do zgłoszenia dołącza się odpis statutu 

lub innego dokumentu regulującego działalność tej organizacji. Przedstawiciel organizacji społecznej 

przedkłada sądowi pisemne upoważnienie (art. 90 § 1 i 2 KPK). 

 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjxgq2dmltqmfyc4njsgqztmojrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjxgq2dmltqmfyc4njsgqztmojrgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydonjxgyzq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjxgq2dmltqmfyc4njsgqztmojqha
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Załącznik nr 3 do uchwały nr …/2021 r. 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia … 2021 r. 

 

 

(miejscowość), dnia … r. 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

… Oddział KIDP w …  

(adres) 

 

Sz. Pan/i 

… 

… 

… 

 

 … Oddział KIDP uprzejmie informuje, że został/a Pan/i wyznaczony/a do udziału w charakterze 

przedstawiciela społecznego w toczącym się postępowaniu karnym/karnym skarbowym w sprawie 

przeciwko Panu/i ... doradcy podatkowemu nr wpisu ... 

 

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją, proszę o przygotowanie pisemnego projektu 

stanowiska przedstawiciela społecznego, celem przedłożenia w Sądzie. W załączeniu przesyłamy do 

ewentualnego wykorzystania projekt stanowiska. 

 Zwracam się również z prośbą o przygotowanie stosownej notatki po rozprawie i jej przesłanie. 

 

       Łączę wyrazy szacunku 

 

       W imieniu Zarządu 

       (-)...................... 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopie otrzymanej dokumentacji w sprawie. 

2. Projekt stanowiska przedstawiciela ustawowego. 
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(miejscowość) …, dnia ... r.  

(imię i nazwisko) 

doradca podatkowy nr wpisu ... 

Przedstawiciel społeczny 

…. Oddziału KIDP  

 

 

Sąd Rejonowy1 

w … 

... Wydział Karny  

(adres) 

sygn. akt ... 

 

 

Dotyczy: stanowiska przedstawiciela społecznego, reprezentującego środowisko zawodowe 

doradców podatkowych do sygnatury akt … w sprawie … 

 

Doradca podatkowy może wykonywać swój zawód po uzyskaniu wpisu na listę doradców 

podatkowych. Jedną z licznych przesłanek otrzymania wpisu, wymienionych w ustawie z dnia 5 lipca 

1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 130; dalej: uodp), jest złożenie ślubowania, 

którego rota brzmi:  

 

"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. 

Podane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób 

trzecich." 

 

 Wskazane przyrzeczenie zobowiązuje doradcę podatkowego do szczególnej ochrony interesów 

klienta. W związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego nie można więc przypisać 

winy umyślnej, jeżeli doradca nie współdziałał z klientem i wina nie została mu udowodniona. 

Zajmowanie się sprawami gospodarczymi, jak i finansowymi, nie zostało zdefiniowane w prawie 

karnym, dlatego też w środowisku doradców podatkowych przyjmuje się pogląd doktryny, iż należy je 

pojmować jako zajmowanie się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Oznacza to, że 

doradca podatkowy musiałby kierować sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą swojego 

klienta, tak jak on sam. Brak możliwości samodzielnego podejmowania decyzji przez doradcę 

podatkowego, świadczy o braku zdolności do zarządzania firmą klienta. Wprawdzie ustawa o 

doradztwie podatkowym zezwala doradcy na wykonywanie czynności zarządzania, ale tylko w zakresie 
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doradztwa podatkowego. O zarządzaniu firmą klienta w sensie gospodarczym nie może być więc mowy. 

Gdyby jednak wbrew ustawie do takich uzgodnień doszło, to winny one być ujęte w umowie.  

 

Zasadnicze znaczenie dla doradcy podatkowego ma treść zawartej z klientem umowy i zakres 

udzielonego mu pełnomocnictwa. Zleceniobiorca – doradca podatkowy – jest wprawdzie 

odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie ewidencji i sporządzenie deklaracji podatkowych, ale na 

podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę – klienta – dokumentów i innych danych. Nierzetelność 

dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez klienta, jaką jest np. zaewidencjonowanie sprzedaży, 

leży poza sferą działań doradcy podatkowego.  

 

 

       (imię i nazwisko) 

       doradca podatkowy nr wpisu ... 

       przedstawiciel społeczny powołany przez 

       Zarząd … Oddziału KIDP 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr …/2021 r. 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia … 2021 r. 

 

(miejscowość), dnia … r. 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

… Oddział KIDP w …  

(adres) 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Na podstawie uchwały nr … Zarządu … Oddziału KIDP z dnia ... w sprawie powołania 

przedstawicieli społecznych udzielamy upoważnienia Panu/i … doradcy podatkowemu nr wpisu ... do 

udziału w postępowaniu sądowym w sprawie karnej/karnej skarbowej przeciwko Panu/i … doradcy 

podatkowemu nr wpisu ... zamieszkałemu/j … 

Wyżej wspomniana osoba jest upoważniona do wszelkich czynności, które dopuszcza kodeks 

postępowania karnego/kodeks karny skarbowy, w szczególności może uczestniczyć w rozprawie, 

wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie. 

Jednocześnie wskazujemy następujący adres do doręczeń: 

imię i nazwisko …  

doradca podatkowy nr wpisu ... 

adres … 

 

 

       W imieniu Zarządu 

       (-)...................... 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr …/2021 r. 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia … 2021 r. 

 

(miejscowość), dnia … r. 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

… Oddział KIDP w …  

(adres) 

 

 

Szanowny/a Pan/i 

… 

… 

… 

 

 W odpowiedzi na Pana/i pismo z dnia … w sprawie … … Oddział KIDP uprzejmie informuje, 

iż został wyznaczony przedstawiciel społeczny do udziału w postępowaniu w przedmiotowej sprawie 

przeciwko Panu/i ... w osobie Pana/i ... doradcy podatkowego … nr wpisu … 

 

Dane kontaktowe do przedstawiciela społecznego: 

Adres: … 

Telefon: … 

 

        

 

       W imieniu Zarządu 

       (-)...................... 

 


