
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu DO KIDP nr 19/V/2018 
 

Regulamin szkoleń Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 
§ 1 

1. Zwroty użyte w regulaminie oznaczają: 

a) DO KIDP – Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych; 

b) Komisja – Komisja ds. szkoleń, integracji i praktyk zawodowych DO KIDP; 

c) harmonogram – harmonogram szkoleń DO KIDP; 

d) regulamin – regulamin szkoleń DO KIDP; 

e) opiekun szkolenia – wybrany członek Zarządu DO KIDP; 

f) komunikat – informacja o szkoleniu zamieszczona w panelu m-doradca. 

 
 

Rozdział 2 

Organizacja szkoleń 

§ 2 

1. W szkoleniach DO KIDP może wziąć udział: 

a) doradca podatkowy, 

b) zgłoszony przez doradcę podatkowego pracownik oraz pracownik osób prawnych 

uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. 

c) inna osoba zaakceptowana przez Komisję. 

2. Szczegółowe warunki udziału w szkoleniu osób wymienionych w ust.1 określane są w 

komunikacie. 

 

§ 3 

 

Szkolenia mogą być organizowane we współpracy z innymi oddziałami KIDP, na zasadach 

określonych w § 44 ust.2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

 

§ 4 

1. Komisja przygotowuje harmonogram na I i II półrocze każdego roku kalendarzowego, w którym 

określa temat, miejsce, wykładowcę oraz wyznacza 1 lub 2 opiekunów szkolenia. 

 

2. Harmonogram może ulec zmianie w ciągu roku. 

 

3. Komisja informuje niezwłocznie Zarząd DO KIDP na posiedzeniach o przyjętym harmonogramie 

lub jego zmianach. 



 

4. Na szkoleniach organizowanych przez DO KIDP obsługę techniczną szkolenia zapewniają 

pracownicy Biura DO KIDP w liczbie ustalonej przez Zarząd. 

 

§ 5 

1.  Opiekun szkolenia uczestniczy w szkoleniu bezpłatnie. 

2.  Zakres czynności opiekuna szkolenia obejmuje: 

a) podejmowanie decyzji organizacyjnych związanych ze szkoleniem; 
b) ustalenie wynagrodzenia z wykładowcą z zastrzeżeniem § 5 regulaminu; 
c) wyznaczenie pracowników Biura DO KIDP do obsługi technicznej szkolenia; 
d) przybycie na miejsce szkolenia co najmniej jedną godz. wcześniej; 
e) pomoc przy rejestracji uczestników szkolenia w miarę potrzeby; 
f) rozpoczęcie szkolenia – przywitanie uczestników szkolenia i wykładowcy; 
g) przekazanie uczestnikom szkolenia wiadomości o pracach Zarządu DO KIDP i kolejnych 

szkoleniach;  
h) czuwanie nad przebiegiem szkolenia zgodnie z harmonogramem; 
i) monitorowanie przygotowania do przerw kawowych; 
j) zakończenie szkolenia;  
k) zbiór ankiet.  

 
 

3.    W przypadku szkoleń organizowanych poza Wrocławiem, opiekun szkolenia zapewnia dowóz 
materiałów szkoleniowych i pracowników Biura DO KIDP. 

 

§ 6 

1.    Ustalenie wynagrodzenia wykładowcy wraz z dodatkowymi kosztami w kwocie powyżej 4000,00 

zł brutto za jedno szkolenie wymaga uchwały Zarządu DO KIDP. 

2.    Zamówienia związane z organizacją szkolenia wymagają akceptacji Przewodniczącego Komisji i 

Skarbnika Zarządu DO KIDP, a w przypadku ich nieobecności – Przewodniczącego Zarządu DO 

KIDP. 

§ 7 

Materiały szkoleniowe są przesyłane przez Biuro DO KIDP uczestnikom szkolenia w formie 

elektronicznej lub wręczane w dniu szkolenia w formie papierowej. 

 
 

Rozdział 3 
Uczestnicy szkoleń 

§ 8 

1. Uczestnik szkolenia otrzymuje za uczestnictwo w szkleniu punkty według zasad  określonych w 

art.11e Zasad Etyki Doradców Podatkowych. 

2. Na prośbę opiekuna szkolenia uczestnik szkolenia ma obowiązek okazać legitymację doradcy 

podatkowego lub inny dokument tożsamości. 



3. Uczestnik szkolenia jednodniowego, który nie odwołał swojego udziału w szkoleniu w terminie 

3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zostanie obciążony kwotą stanowiącą 50% ustalonej 

odpłatności. 

4. Uczestnik szkolenia kilkudniowego, który nie odwołał swojego udziału w szkoleniu w terminie 

określonym w komunikacie, zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% ustalonej odpłatności. 

5. Odpłatność za szkolenie uczestnik reguluje przelewem na konto bankowe wskazane na 

fakturze w terminie wynikającym z wystawionej faktury. 

6. Na wyraźne życzenie doradcy podatkowego biuro Zarządu DO KIDP może wystawić imienne 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, po zakończonym szkoleniu. 

 

 

xxx 

 


