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POSTANOWIENIE 
Dnia  14.03.2016 r. 

Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych  - Mazowiecki Oddział 
Zamiejscowy  
W następującym składzie: 
Przewodniczący - doradca podatkowy Andrzej Nikończyk  
Sędzia   - doradca podatkowy Alicja Sarna 
Sędzia   - doradca podatkowy Jacek Matarewicz 
Rzecznik Dyscyplinarny – bez udziału 
Protokolant Wioletta Stykowska 
 
Po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 r. sprawy w przedmiocie 
rozpatrzenia zażalenia wniesionego przez doradcę podatkowego numer wpisu, Panią 
doradcę podatkowego numer wpisu, Panią doradcę podatkowego numer wpisu, Pana 
doradcę podatkowy numer wpisu  na zarządzenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego 
KIDP Pani doradcy podatkowego numer wpisu  o odmowie przyjęcia wniosku o 
udostępnienie wglądu do akt postępowania z dnia 22 czerwca 2015 r. 

Postanawia 
 

na podstawie art. 430 §1 KPK w związku z art. 429 § 1 KPK w związku z art. 79 ustawy o 

doradztwie podatkowym pozostawić zażalenie bez rozpoznania jako niedopuszczalne z 
mocy ustawy 
 
 
 

Przewodniczący    Sędzia    Sędzia 

 
 

Uzasadnienie 
 

Jak wynika z akt sprawy złożyli zażalenie  na zarządzenie Zastępca Rzecznika 
Dyscyplinarnego wydane w dniu 22 czerwca 2015 r. zarządzenie o odmowie przyjęcia 
wniosku o udostepnienie wglądu do akt postepowania wskazując na bark legitymacji 
procesowej w/w Osób. Rzecznik Dyscyplinarny pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. 
przekazał akta Sadowi Dyscyplinarnemu.    

Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na tego rodzaju 
zarządzenie.   

Należy wskazać iż w przypadku wniosku o udostępnienie akt oraz braku odmowy 
udostępnienia akt strona powinna domagać się dostępu do akt lub wydania postanowienia 
o odmowie udostępnienia akt, na które zgodnie z art. 159 KPK przysługiwałoby zażalenie.  

Na marginesie można zauważyć, iż Sąd nie rozpoznawał sprawy merytorycznie 
będąc związany stanowiskiem profesjonalnego pełnomocnika składających zażalenie 
(pismo z dnia 17 listopada 2015 r. zatytułowane „odpowiedź na wezwanie”). Przy czym 
Sąd nie wyklucza a priori możliwości dostępu do akt przez osobę składającą 
zawiadomienie przy wykazaniu odpowiedniej podstawy prawnej i okoliczności faktycznych 
ją uzasadniających.  
 

Przewodniczący    Sędzia    Sędzia 


