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POSTANOWIENIE 

Sądu Dyscyplinarnego 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

w sprawie wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP 

z dnia   18 marca 2016  r.  Rep. 359/2015/36/2015/LOD 

 o ukaranie Doradcy Podatkowego ………. nr wpisu ……….. 

obwinionego o naruszenie przepisów art. 36 pkt. 3 Ustawy o doradztwie podatkowym                                

z dnia 05 lipca 1996 roku (tekst jednolity D.U. z 2016 r.  poz. 794) 

 

 

              
Łódzki Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego w  Łodzi w  

 składzie: 

 

 

Przewodniczący -  Doradca Podatkowy         Krzysztof Adamiec 

Sędzia                   -  Doradca Podatkowy        Zbigniew Fabisiak 

Sędzia                   -  Doradca Podatkowy          Mirosława Fastyn 

 

Protokolant           -  Doradca Podatkowy     Marek Olejniczak 

 

 

 

Sąd po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 roku sprawy z wniosku 

Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP z dnia 18 marca 2016  r.  Rep. 359/2015/36/2015/LOD                 

o ukaranie doradcy podatkowego Pani …………….. nr wpisu …………. obwinionej                        

o naruszenie przepisów art. 36 pkt. 3 oraz art. 64 ust. 1  Ustawy o doradztwie podatkowym                   

z dnia 05 lipca 1996 roku (tekst jednolity D.U. z 2016 r.  poz. 794) tj. nienależyte 

wykonywanie obowiązków zawodowych objawiające się brakiem terminowego opłacania 

składek członkowskich. 

 

 

Postanowił 

 

 

Na podstawie art. 17 § 1 pkt.8  Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 79 ustawy                

o doradztwie podatkowym - wszczęte postanowienie umorzyć z powodu wykreślenia                    

z listy doradców podatkowych - decyzja KRDP nr …………. z dnia ………. 2016 r. 



 

Niniejsze postanowienie doręczyć Pani …………., Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, Krajowej 

Radzie Doradców Podatkowych pouczając strony, że od niniejszego postanowienia na 

podstawie art. 73 Ustawy o doradztwie podatkowym- przysługuje zażalenie w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

 

 

  

 

 Przewodniczący  Sędzia                                Sędzia  

 

 

 

  

 Krzysztof Adamiec               Zbigniew Fabisiak  Mirosława Fastyn 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Doradca Podatkowy Pani ………. została obwiniona o naruszenie obowiązków zawodowych 

doradcy podatkowego poprzez naruszenie art. 36 pkt. 3 Ustawy o doradztwie podatkowym z 

dnia 05 lipca 1996 roku (tekst jednolity D.U. z 2016 r.  poz. 794) tj. nienależyte wykonywanie 

obowiązków zawodowych objawiające się brakiem terminowego opłacania składek 

członkowskich. 

 

Zgodnie a art. 64 ust.1 ustawy o doradztwie podatkowym, odpowiedzialności dyscyplinarnej 

podlegają doradcy podatkowi. Doradcą podatkowym jest osoba wpisana na listę doradców 

podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. 

Mając powyższe na względzie Sąd Dyscyplinarny umorzył postepowanie na podstawie          

art. 17 § 1 pkt.8 Kodeksu postępowania karnego w związku z art.79 ustawy o doradztwie 

podatkowym. 

 

Przewodniczący wskazał, że treść postanowienia udostępniona będzie publicznie poprzez 

złożenie jego odpisu na okres 7 dni w sekretariacie Łódzkiego Zamiejscowego Oddziału                  

w Łodzi Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.  

 

 

 

 Przewodniczący  Sędzia                                Sędzia  

 

 

 

  

 Krzysztof Adamiec               Zbigniew Fabisiak  Mirosława Fastyn 

 


