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Sygn. akt SDo 7/16                                                           Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 roku 

 

ORZECZENIE  

SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH  

 

 

Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych w Poznaniu w następującym składzie: 

Przewodniczący - doradca podatkowy Henryk Dudziak 

Sędzia   - doradca podatkowy Joanna Krawczyk  

Sędzia   - doradca podatkowy Paweł Łączkowski 

 

Protokolant - doradca podatkowy nr  11765 Grzegorz Symotiuk.  

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2017 roku sprawy o rozpoznanie zażalenia 

na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP z dnia 25 lipca 2016 r. o odmowie 

wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego … doradcy podatkowego nr wpisu … 

toczącą się pod sygnaturą SDo 7/16,  postanowił utrzymać w mocy postanowienie Rzecznika 

Dyscyplinarnego KIDP o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec doradcy 

podatkowego … 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 07 lipca 2016 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych po rozpoznaniu skargi złożonej przez pełnomocnika firmy .. z 

siedzibą w … dotyczącej naruszenia zasad etyki doradców podatkowych oraz art. 36 ust. 1 

ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., przez doradcę podatkowego … nr 

wpisu … wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego z powodu 

braku cech popełnienia czynu zabronionego. 

Na postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP pełnomocnik skarżącej 

spółki w dniu 25 lipca 2016 r. wniósł zażalenie.  

Podstawowym zarzutem skarżących było naruszenie przepisów prawa procesowego w 

zakresie niezawiadomienia pełnomocnika wnioskodawczyni o czasie i miejscu przesłuchania 



 

  2 

 

doradcy podatkowego … oraz oparciu postanowienia rzecznika na nieprawomocnym wyroku 

Sądu Rejonowego … z dnia 11 maja 2016 r. 

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości procesowych i faktycznych Sąd Dyscyplinarny 

KIDP Oddział Zamiejscowy w Poznaniu dokonał szczegółowej analizy posiadanego 

materiału dowodowego. Sąd w obecności stron dokonał ponownego przesłuchania doradcy 

podatkowego … przy aktywnym udziale rzecznika dyscyplinarnego i pełnomocnika 

wnioskodawczyni. W szczególności Sąd Dyscyplinarny wziął pod uwagę uzasadnienie 

prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego … z 11 maja 2016 r.,, Sądu Okręgowego w … z 

25 sierpnia 2016 r., Sądu Rejonowego … sygn. akt ... Zarówno sądy I instancji jak też sąd 

odwoławczy opierając się na szerokim materiale dowodowym w swoich prawomocnych 

wyrokach nie dopatrzyły się popełnienia jakichkolwiek czynów zabronionych. Sądy 

uniewinniając doradcę podatkowego od popełnienia jakichkolwiek czynów zabronionych 

przepisami prawa karnego i prawa o wykroczeniach wykluczyły też jakiekolwiek działania 

Pani … na szkodę skarżącej Spółki.  

Sąd Dyscyplinarny opierając się na posiadanym materiale dowodowym jest zgodny ze 

stanowiskiem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, że działania doradcy podatkowego Pani 

… nie naruszyły zasad etyki doradców podatkowych ani też obowiązujących norm prawnych. 

Mając powyższe na uwadze, Sąd postanowił jak na wstępie. 

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne w trybie dyscyplinarnym i nie podlega 

zaskarżeniu. 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………      ……………………………… 

       Przewodniczący                  Sędzia Joanna Krawczyk           Sędzia Paweł Łączkowski          

    Składu Orzekającego 

       Henryk Dudziak               

      


