
Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2017/IV 

 Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP 

 z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych 

 

REGULAMIN  

INTERNETOWEGO KATALOGU DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia doradcy podatkowego                              

do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych zwanego dalej „Katalogiem” 

oraz zasady usuwania wpisów. Katalog jest elektroniczną wizytówką doradcy 

podatkowego zawierającą dane  doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji 

usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem Katalogu jest ułatwienie 

dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych. Katalog 

to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.  

2. Katalog prowadzony jest w języku polskim. 

 

§ 2 

Przystąpienie doradcy podatkowego do Katalogu 

 

1. Przystąpienie doradcy podatkowego do Katalogu następuje na wniosek doradcy 

złożony w Oddziale Regionalnym KIDP. Uczestnictwo w Katalogu jest nieodpłatne. 

2. Doradca podatkowy, który przystępuje do Katalogu zgłasza swój akces na adres 

mailowy Oddziału KIDP, do którego przynależy, następnie doradca podatkowy 

otrzyma ankietę, którą po wypełnieniu odsyła na wskazany adres. 

3. Administrator Katalogu zakłada profil doradcy, umieszczając na nim dane podane 

przez doradcę podatkowego w ankiecie oraz zdjęcie doradcy wykonane zgodnie 

opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami. 

 



 

§ 3 

Warunki przystąpienia doradcy podatkowego do Katalogu  

1. Do Katalogu może przystąpić doradca podatkowy, który czynnie wykonuje zawód 

doradcy podatkowego, nie zalega z opłacaniem składek członkowskich na rzecz KIDP 

powyżej trzech miesięcy oraz wykonał profesjonalne zdjęcie profilowe w zakładzie 

fotograficznym wskazanym przez Oddział KIDP, do którego przynależy lub w innym 

wskazanym miejscu przez macierzysty Oddział KIDP.  

2. Doradca podatkowy jest zobowiązany przystąpić do wykonania profesjonalnego 

zdjęcia zgodnie z obowiązującym dress codem biznesowym-klasycznym. 

3. Wykonanie zdjęć, obróbkę zdjęć finansuje Oddział KIDP dla doradców podatkowych 

przynależnych do swojego Regionu w terminie określonym przez macierzysty Oddział 

KIDP. 

 

§ 4 

Administrowanie Katalogiem 

 
 

1. Doradca podatkowy ma prawo w każdym czasie do zmiany danych zamieszczonych         

w swoim profilu. Zmian dokonuje Administrator Katalogu, po otrzymaniu drogą 

elektroniczną informacji od doradcy podatkowego.  

2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w publikowanych treściach                       

przed ich umieszczeniem w Katalogu (korekta oczywistych błędów językowych)                   

lub ich całkowitego odrzucenia (treści sprzeczne z prawem polskim                                          

i międzynarodowym, zasadami etyki doradcy podatkowego, wzywające do nienawiści 

rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, 

wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa 

innych osób itp.)  

§ 5 

 
Usunięcie wpisu doradcy podatkowego z Katalogu 

 

Usunięcie wpisu doradcy podatkowego z Katalogu może nastąpić: 

1. na wniosek doradcy podatkowego złożony drogą elektroniczną w Oddziale 

Regionalnym KIDP, 



2. na skutek zalegania doradcy podatkowego ze składkami członkowskimi na rzecz 

KIDP powyżej trzech miesięcy, 

3. na skutek publikowania w Katalogu przez doradcę podatkowego treści niezgodnych                                        

z merytorycznymi założeniami Katalogu, zasadami etyki doradców podatkowych bądź 

normami prawnymi i obyczajowymi, 

4. na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego KIDP dotyczącego 

zawieszenia prowadzenia działalności doradcy podatkowego  lub skreślenia doradcy 

podatkowego z listy doradców podatkowych. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy  

o doradztwie podatkowym oraz inne przepisy wewnątrzkorporacyjne. 

2. Wszelkie spory związane z przystąpieniem do Katalogu będą rozstrzygane 

polubownie przez Strony.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Regionalnego 

Oddziału KIDP. 

 

 


