
Uchwała nr 11/2011 
Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia 8 lutego 2011 r. 
  

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 134/2010 Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego 

  
  
         Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13) w zw. z § 44 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
         W „Regulaminie postępowania rozjemczego”, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 134/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 
Regulaminu postępowania rozjemczego wprowadza się następujące zmiany: 
  

1)     § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. 

1.   W przypadku czynów mogących rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną, z 
wyłączeniem określonych w § 2 ust. 2, rzecznik lub zastępca rzecznika kieruje 
sprawę do postępowania rozjemczego, na wniosek strony lub z urzędu, po 
zasięgnięciu opinii przewodniczącego zarządu regionu, na terenie którego 
działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną, lub kieruje sprawę do 
postępowania wyjaśniającego. 

2.   W przypadku czynów nie rodzących odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
przewodniczący zarządu regionu kieruje sprawę do postępowania rozjemczego, 
na wniosek strony lub z urzędu, jednocześnie informując o tym rzecznika lub 
zastępcę rzecznika. 

3.   W przypadku określonym w § 2 ust. 2 do postępowania rozjemczego, na wniosek 
strony lub z urzędu, sprawę kieruje przewodniczący zarządu regionu, na terenie 
którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną. 

4.   Od momentu wydania postanowienia rzecznika, zastępcy rzecznika lub 
przewodniczącego zarządu regionu o skierowaniu sprawy do postępowania 
rozjemczego sprawę prowadzi rozjemca.”; 

  
2)     § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 
1. Rozjemcą, niezależnie od sposobu wyznaczenia, może być tylko doradca 

podatkowy spełniający łącznie następujące warunki: 
a) wykonujący zawód od co najmniej dwóch lat; 
b) wypełniający obowiązki wynikające z ustawy, w tym w szczególności 

obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej oraz obowiązek 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego; 

c) niekarany wyrokiem sądu dyscyplinarnego lub sądu powszechnego. 
2.  Rozjemcą jest, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, przewodniczący zarządu regionu, 

na terenie którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną. 
Przewodniczący zarządu regionu może wyznaczyć inną osobę do 



przeprowadzenia w jego imieniu postępowania rozjemczego lub czynności w 
ramach tego postępowania. 

3.   W przypadku, gdy stronami są doradcy podatkowi prowadzący działalność na 
terenie więcej niż jednego regionu, rozjemcą jest przewodniczący zarządu 
regionu, na terenie którego prowadzi działalność doradca podatkowy, który 
wniósł o przeprowadzenie postępowania rozjemczego, lub przewodniczący 
zarządu regionu, który wszczął postępowanie z urzędu. Przewodniczący zarządu 
regionu może wyznaczyć inną osobę do przeprowadzenia w jego imieniu 
postępowania rozjemczego lub czynności w ramach tego postępowania. 

4.   W przypadku, gdy stroną jest członek organu regionalnego, oraz w innych 
przypadkach, gdy jest to wymagane w interesie bezstronności lub efektywności 
postępowania rozjemczego, rozjemcą jest członek KRDP z regionu, na terenie 
którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną lub, jeżeli 
wniesie o to przewodniczący zarządu regionu lub strona, inny członek KRDP 
wyznaczony przez przewodniczącego KRDP. 

5.   Na zgodny wniosek stron rozjemcą może być osoba inna niż określona w ust. 2, 
3 lub 4. Wniosek taki, ze wskazaniem osoby uzgodnionego przez nie rozjemcy, 
strony przekazują przewodniczącemu zarządu regionu, w którym działalność 
prowadzi przynajmniej jedna ze stron. Przewodniczący w takim przypadku 
wyznacza na rozjemcę osobę uzgodnioną przez strony. 

6.   Zarządy regionów mogą prowadzić listy rekomendowanych rozjemców, spośród 
których rozjemca może zostać wyznaczony w sposób określony w ust. 2, 3 lub 
5. 

7.   Rozjemca ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. W takim przypadku, jeżeli 
strony podtrzymują wolę udziału w postępowaniu rozjemczym, nowy rozjemca 
wyznaczany jest w sposób określony w ust. 2-5.”; 

  
3)     w § 6 ust. 1 skreśla się słowa „ ,o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b,”; 

  
4)     w § 6 po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu: 

  
„1a. W przypadku, gdy zgodnie z § 4 skierowanie sprawy do postępowania 

rozjemczego należy do właściwości rzecznika lub jego zastępcy, wniosek należy 
złożyć w siedzibie KIDP bezpośrednio, za pośrednictwem poczty albo poczty 
elektronicznej (na adres e-mail: biuro@kidp.pl). W przypadku, gdy zgodnie z § 
4 skierowanie sprawy do postępowania rozjemczego należy do właściwości 
przewodniczącego zarządu regionu, wniosek należy złożyć we właściwym 
miejscowo biurze regionalnym bezpośrednio, za pośrednictwem poczty albo 
poczty elektronicznej.”; 

  
5)     § 7 skreśla się; 

  
6)     w § 11 ust. 3 skreśla się kropkę i na końcu zdania dodaje się sformułowanie: 

  
„oraz rzecznikowi lub zastępcy rzecznika.”; 
  

7)     § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



  
„2. Odpisy porozumienia doręczane są stronom oraz rzecznikowi lub zastępcy 

rzecznika w regionalnym oddziale, na terenie którego działalność prowadzi 
doradca podatkowy będący stroną.”; 

  
8)     w § 15 ust. 2 słowa „ust. 3” zastępuje się słowami: „§ 11 ust. 3 i § 14 ust. 2.”;  
9)     w § 15 skreśla się ust. 3 i ust. 4; 

  
10) w § 17 ust. 1 lit. b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. c) w brzmieniu: 

  
„c) rzecznikowi lub zastępcy rzecznika – w Biurze KIDP lub w biurze regionalnym, w 

którym prowadzone jest postępowanie rozjemcze.” 
  
  

§ 2. 
        
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


