
Uchwała z dnia 2014-04-01 numer 223/2014  

Uchwała nr 223/2014 
Krajowej Rady Doradców Podatkowych  

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie procedury wyłaniania członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych 
przez Krajową Radę Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw 

Doradztwa Podatkowego 

 

 
    Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz. 
U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) oraz § 21 ust 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. 

 
    Krajowa Rada Doradców Podatkowych określa procedurę oraz kryteria obowiązujące przy 
delegowaniu doradców podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa 
Podatkowego, zwanej dalej „Komisją”, o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 6 ustawy o doradztwie 
podatkowym. 

 
§ 2. 

 
1.    Doradca podatkowy, wpisany na listę doradców podatkowych (z wyłączeniem wpisu 
warunkowego) oraz posiadający wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim 
(równorzędnym), delegowany do Komisji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, musi posiadać 
rozległą wiedzę z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych oraz doświadczenie w zakresie 
wykonywania czynności doradztwa podatkowego. 
2.    Doradca podatkowy delegowany do Komisji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych musi 
posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego lub 
wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. 
3.    Spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1, oceniane jest na podstawie informacji 
ujawnionych w ankiecie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały oraz dokumentów 
przekazanych wraz z tą ankietą przez doradcę podatkowego ubiegającego się o delegowanie do 
Komisji. 
4.    Doradca podatkowy delegowany do Komisji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych nie 
może być członkiem Komisji więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 
5.    Doradca podatkowy delegowany do Komisji nie może łączyć uczestnictwa w niej z pełnieniem 
funkcji członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

 
§ 3. 

 
1.    Doradcy podatkowi spełniający warunki wymienione w § 2 niniejszej uchwały, którzy są 
zainteresowani delegowaniem do Komisji, składają w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310, 02-362 Warszawa, w 
nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu) ankiety zgłoszeniowe, o których 
mowa w § 2 ust. 3 uchwały, dokumenty lub oświadczenia wymienione w załączniku do niniejszej 
uchwały oraz pisemną zgodę na delegowanie. 
2.    Procedurę wyłonienia doradców podatkowych delegowanych przez Krajową Radę Doradców 
Podatkowych do Komisji w liczbie określonej art. 22 ust 3 pkt 4 ustawy  
o doradztwie podatkowym, przeprowadza Zespół powołany uchwałą nr 33/2014 Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych z 11 lutego 2014 r. – zgodnie z § 3 tej uchwały. 
3.    Delegowanie doradców podatkowych do Komisji następuje w drodze uchwały Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych podejmowanej na wniosek Zespołu do spraw opracowania procedur 
wyłaniania kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego 
Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 
4.    W przypadku delegowania do Komisji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych mniejszej 
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liczby doradców podatkowych niż określona w przepisach ustawy o doradztwie podatkowym Zespół, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, przeprowadzi niezwłocznie dodatkową procedurę, 
mającą na celu wyłonienie doradców podatkowych delegowanych do Komisji w liczbie określonej 
przepisami ustawy o doradztwie podatkowym. 
 

§ 4. 
 
    Traci moc uchwała  nr 266/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 sierpnia 2010 r. 
w sprawie procedury wyłaniania członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych 
przez Krajową Radę Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw 
Doradztwa Podatkowego. 

§ 5. 
 
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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