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ORZECZENIE 

 

SĄDU  DYSCYPLINARNEGO 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

            

Dnia 6 lipca 2016 roku 

                                                                     

Śląski Oddział Zamiejscowy  

Sądu Dyscyplinarnego 

w Katowicach 

w następującym składzie: 

 

Przewodniczący – doradca podatkowy  Wiesława Dyszy  

Sędzia        -  doradca podatkowy   Edyta Klimek 

Sędzia        -  doradca podatkowy   Olga Garbaciak 

 

Protokolant         -  doradca podatkowy Grzegorz Waliszewski 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 roku sprawy z wniosku Rzecznika 

Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych o ukaranie doradcy podatkowego 

Pana ………………………….nr wpisu …………obwinionego o czyn, określony w art. 64 ust.1a pkt.3 

Ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 213 

oraz z 2014 r. poz. 768 ze zm.)  

 nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych doradcy podatkowego 

określonych prawem poprzez naruszenie art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 1996r. 

o doradztwie podatkowym, tj. niewywiązania się z obowiązku ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu doradztwa 

podatkowego 

 

postanawia uznać obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu i na podstawie                      

art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy orzeka karę nagany.  

 

 

 

          Przewodnicząca   Sędzia         Sędzia  

           Wiesława Dyszy       Edyta Klimek    Olga Garbaciak  

 

   ..............................            ...........................       .............................. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 29 października 2015 roku Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego celem 

ustalenia znamion naruszenia przepisów korporacyjnych w zakresie wywiązywania się 

obwinionego z obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przy wykonywaniu doradztwa podatkowego. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wywiązywania się doradców podatkowych                        

z nałożonego na nich obowiązku wynikało, iż obwiniony od 1 stycznia 2014 roku do                

31 grudnia 2014 roku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. 

W dniu 3 lutego 2016 roku Rzecznik Dyscyplinarny KIDP wydał postanowienie                                    

o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, następnie skierował do Sądu Dyscyplinarnego 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych Wniosek o ukaranie. Obwiniony nie wykorzystał 

prawa do złożenia pisemnej odpowiedzi na wniosek o ukaranie. Złożył wniosek o dokonanie 

zmiany adresu do korespondencji oraz przesłał polisę ubezpieczeniową za okres od                  

10 lutego 2016 roku do 9 lutego 2017 roku. Obwiniony, prawidłowo zawiadomiony, nie 

stawił się.  Obecność nie była obowiązkowa. Brak stawiennictwa strony przy jednoczesnym 

braku usprawiedliwienia, zdaniem Sądu może świadczyć o znikomym zainteresowaniu 

obwinionego prowadzoną sprawą a tym samym i o przynależności do Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych. 

Sąd uznał, iż przesłana przez doradcę podatkowego polisa nie pozwala na pełne 

zinterpretowanie sytuacji dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy 

podatkowego, który do końca roku 2013 ubezpieczał się w ramach Umowy Generalnej za 

pośrednictwem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, natomiast przesłana polisa 

obejmuje okres aktualny, tj. od 10 lutego 2016 roku do 9 lutego 2017 roku . Mimo 

obowiązku składania oświadczeń do biura KIDP o zawarciu umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa 

podatkowego, do czego na podstawie § 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych są 

zobowiązani doradcy podatkowi ubezpieczający się poza Umową Generalną oraz mimo 

wezwań Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jak i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego 

KIDP do przesłania polis ubezpieczenia OC, ze wskazanym okresem ubezpieczenia, tj.                 

1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, doradca nie przesłał wnioskowanych polis.  



Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na podstawie art. 44 ust. 1, który stanowi, iż doradca 

podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Ponadto zgodnie 

z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Członkowie Izby 

zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu składania do Biura Izby w terminie do 

końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy, za 

wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem Izby . 

Niniejsze postepowanie dyscyplinarne, wykazało, iż obwiniony Pan ………………………… nie 

spełnił określonych wymogami prawa obowiązków. Zdaniem Sądu dbałość doradcy                      

o ochronę zawodu i piecza nad jego godnością powinna się przejawiać w przestrzeganiu 

przez  doradców podatkowych obowiązków korporacyjnych, a także okazywaniu szacunku 

władzom samorządowym. W opinii Sądu Pan ……………… przejawia wobec przepisów 

korporacyjnych oraz organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które sprawują pieczę 

nad należytym wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, lekceważący stosunek. Mając 

na uwadze powyższe Sąd orzekł karę nagany. 

 

  

 

          Przewodnicząca   Sędzia         Sędzia  

           Wiesława Dyszy       Edyta Klimek    Olga Garbaciak  

 

   ..............................            ...........................       .............................. 

          

 

 

      

 

               

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 73 Ustawy o doradztwie podatkowym z dn. 5 lipca 1996r. (tekst jednolity:  

Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2008 r. Nr 73, poz. 443 z późn. zm.) od orzeczenia Sądu 

Dyscyplinarnego przysługuje obwinionemu lub Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz innym 

uprawnionym podmiotom odwołanie do sądu II instancji w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia, wraz z uzasadnieniem. 


