
Załącznik do uchwały nr 6/2018  Zarządu OOKIDP z dn. 24.01.2018r.  

 

REGULAMIN ZGROMADZENIA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Regulamin określa: 

1.   Sposób przeprowadzenia Zgromadzenia Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

2.   Szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP oraz członków Oddziału 

Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Opolskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

  

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. "Zgromadzeniu"- należy przez to rozumieć Zgromadzenie Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych,  

2. ,,Doradcy Podatkowym” – należy przez to rozumieć doradcę podatkowego prowadzącego działalność na 

terenie Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przy czym jako miejsce prowadzenia 

działalności przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej 

przez Krajową Radę Doradców Podatkowych 

3. "Komisji Wyborczej" - należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Zgromadzenia Opolskiego Oddziału  

Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  

4. "Komisji Skrutacyjnej” - należy przez to rozumieć Komisję Skrutacyjną Zgromadzenia Opolskiego Oddziału  

Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  

5. ,,OO KIDP” - należy przez to rozumieć Opolski  Oddział  Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

6. ,,Zarządzie” - należy przez to rozumieć Zarząd Opolskiego Oddziału  Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

7. ,,Sądzie” - należy przez to rozumieć Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego w Opolskim Oddziale  

Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

8. "Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.). 

9. ,,Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

§ 3 

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć doradcy podatkowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd. 

2. Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum 1/20 doradców podatkowych przynależących do OO 

KIDP. 

 

 



Rozdział 2  

Prawa wyborcze i okręgi wyborcze 

§ 4 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Członków Zarządu oraz członków Sądu przysługuje każdemu 

doradcy podatkowemu. 

§ 5 

1. Prawo bycia wybieranym (bierne prawo wyborcze) na członka Zarządu oraz członka Sądu przysługuje doradcy 

podatkowemu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Prawo bycia wybieranym nie przysługuje członkom Komisji Skrutacyjnej, członkom KRDP, członkom Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, sędziom Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i zastępcom Rzecznika 

Dyscyplinarnego.  

3. Doradca Podatkowy nie może jednocześnie być wybrany na członka Zarządu i członka Sądu. 

 

Rozdział  3 

Spis wyborców 

§ 6 

1. Zarząd sporządza spis wyborców według listy doradców podatkowych OOKIDP prowadzonej przez Krajową 

Radę Doradców Podatkowych, z zastrzeżeniem  § 7 i 8 i ogłasza go na stronie internetowej. 

2. W spisie wyborców doradców podatkowych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.  

3. Doradcy Podatkowi nie wpisani na listę doradców podatkowych, po sporządzeniu przez Zarząd spisu wyborców, 

są wpisywani do spisu wyborców na ich wniosek złożony na ręce Komisji Wyborczej w dniu Zgromadzenia. 

§ 7 

1. Zastrzeżenia na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą wnosić wyłącznie doradcy podatkowi z Regionu 

Opolskiego. 

2. Zastrzeżenia do listy wyborców mogą być wnoszone do momentu ogłoszenia zgłaszania kandydatur na 

członków Zarządu i Sędziów. 

§ 8 

1. W przypadku, gdy doradca podatkowy wykaże wadliwość spisu wyborców przed dniem Zgromadzenia, 

Przewodniczący Zarządu dokonuje niezbędnych sprostowań.  

2. Pozostałe spory co do spisu wyborców rozstrzyga Komisja Wyborcza. 

Rozdział 4  

Ustalenie liczby członków władz Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

§ 9 

1. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia zgodnie ze Statutem.  

2. Liczbę członków Sądu określa uchwała Zgromadzenia z uwzględnieniem uchwały Krajowego Zjazdu Doradców 

Podatkowych w sprawie ustalenia liczby członków organów KIDP. 

 



 

Rozdział 5 

Organizacja, skład oraz zasady i tryb działania Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji 

Uchwał i Wniosków 

§ 10 

1. Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem Zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego 

Regulaminu, Statutu oraz ustawy. 

2. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu Regionalnego i członków Oddziału 

zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego, umieszcza ich na liście, a po zamknięciu listy sporządza listę alfabetyczną 

i przygotowuje Karty do głosowania i przekazuje je Komisji Skrutacyjnej. 

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej Komisji prowadzi Zgromadzenie, 

zarządza rozpoczęcie wyborów, ogłasza ich wynik oraz zamyka Zgromadzenie.  

§ 11 

1. Komisja Wyborcza składa się z trzech do pięciu osób. 

2. Wybór członków Komisji Wyborczej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, spośród 

doradców podatkowych uczestniczących w Zgromadzeniu i mających czynne prawo wyborcze.  

3. Do wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej stosuje się zasady określone w ust. 2. 

4. Do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej, jego obowiązki pełni Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego wskazana.  

5. Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego wskazana otwiera Zgromadzenie.  

6. Obowiązki Komisji Skrutacyjnej do czasu wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej pełnią 

doradcy podatkowi wskazani przez Przewodniczącego Zarządu. 

§ 12 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej prowadzi Zgromadzenie. 

§ 13 

Decyzje Komisji Wyborczej podejmowane są kolegialnie, a w razie równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

§ 14 

1. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi od trzech do dziewięciu członków.  

2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, spośród 

doradców podatkowych uczestniczących w Zgromadzeniu po zamknięciu list kandydatów do Zarządu 

Regionalnego i członków Oddziału zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego, 

3. Członkiem Komisji Skrutacyjnej może być doradca podatkowy, który nie jest kandydatem na członka Zarządu 

Regionalnego i członków Oddziału zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego, 

4. Osoby wybrane w skład Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

§ 15 

1. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań, oblicza wyniki, które przekazuje 

Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.  

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej, zgłaszając wniosek w sprawie dalszego 

postępowania. 



§ 16 

Decyzje Komisji Skrutacyjnej podejmowane są kolegialnie, a w razie równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

Rozdział 6 

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

§ 17 

1. Przewodniczący Zarządu przedstawia Zgromadzeniu sprawozdanie ustępującego Zarządu.  

2. Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów.  

Rozdział 7 

Wybór członków Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

§ 18 

1. Doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, może zgłaszać Komisji Wyborczej 

kandydatury na członków Zarządu ustnie do protokołu na Zgromadzeniu, w czasie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej.  

2. Zgłoszenie kandydata obejmuje podanie imienia i nazwiska a także numeru wpisu na listę doradców 

podatkowych.  

3. Zgłoszenie kandydatury dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, Komisja Wyborcza przyjmuje pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata - pisemnie lub ustnie, do protokołu na Zgromadzeniu. 

§ 19 

1. Podczas Zgromadzenia zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej. 

2. Na Zgromadzeniu można dokonać ustnej prezentacji zgłoszonego kandydata w czasie do 1 minuty. 

3. Na Zgromadzeniu zgłoszony kandydat może wystąpić w formie autoprezentacji, trwającej nie dłużej niż 3 minuty. 

4. Kandydatowi można zadawać pytania na temat wypełniania obowiązków korporacyjnych, przestrzegania zasad 

etyki, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej kandydata. Łączny czas zadawania pytań i udzielanych 

odpowiedzi określa Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

§ 20 

Przewodniczący Komisji Wyborczej po zamknięciu listy kandydatów, niezwłocznie ogłasza ją podczas Zgromadzenia 

i wywiesza w lokalu wyborczym, przed zarządzeniem wyborów, a następnie przekazuje ją Przewodniczącemu 

Komisji Skrutacyjnej. 

§ 21 

1. Zgromadzenie wybiera członków Zarządu, w ilości ustalonej przez Zgromadzenie w odrębnej uchwale, spośród 

zgłaszanych kandydatur. 

2. Wybory członków Zarządu są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2., głosować można osobiście i tylko jeden raz, z zastrzeżeniem § 30. 

 

 



Rozdział 8 

Przebieg głosowania 

§ 22 

1. Każdy doradca podatkowy po okazaniu legitymacji doradcy podatkowego lub dokumentu tożsamości i złożeniu 

podpisu na spisie wyborców otrzymuje mandat wyborczy.  

2. Mandat wyborczy uprawnia doradcę podatkowego do otrzymania karty do głosowania ostemplowanej pieczęcią 

Komisji Skrutacyjnej. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej wraz z numerem wpisu 

na listę doradców podatkowych kandydatów na członków Zarządu. 

3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka ją 

i opieczętowuje pieczęcią Komisji Skrutacyjnej.  

4. Oddanie głosu następuje przez postawienie znaku "X" na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata na 

członka Zarządu wrzucenie karty do urny wyborczej. 

5. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:  

1) oddania głosu na większą liczbę kandydatów niż ustalona zgodnie z § 21 ust.1 niniejszego Regulaminu 

2) nieoddania głosu na żadnego kandydata,  

3) przedarcia karty do głosowania lub innego jej uszkodzenia uniemożliwiającego ustalenie wyniku 

głosowania. 

4) umieszczenia na karcie do głosowania zapisów innych niż określone w ust. 4 

Rozdział 9 

Ustalenie wyników głosowań 

§ 23 

Po ustaleniu wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza i  przekazuje Przewodniczącemu Komisji Wyborczej 

podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej protokół z wynikami głosowania oraz karty do głosowania.  

§ 24 

Na członków  Zarządu wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania 

liczby członków Zarządu, ustaloną zgodnie z § 21 ust.1. 

§ 25 

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów na członków Zarządu, w ilości ustalonej przez Zgromadzenie  

w odrębnej uchwale, wolne miejsca pozostają nieobsadzone. 

 § 26 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa 

niż liczba mandatów członków Zarządu pozostających do obsadzenia, Komisja Wyborcza zarządza wybory 

uzupełniające. 

§ 27 

Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających mają zastosowanie zasady dotyczące pierwszego głosowania,  

z uwzględnieniem § 28 i 29. 



§ 28 

W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu nie uzyskali 

mandatów członka Zarządu, z przyczyn określonych w § 26. 

§ 29 

Jeżeli w wyborach uzupełniających kandydaci otrzymali równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu 

członka zarządu, o uzyskaniu mandatu decydują kolejne wybory uzupełniające przeprowadzane do skutku. 

§ 30 

1. Po ustaleniu wyników wyborów, Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Komisji Wyborczej 

podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej i opieczętowany pieczęcią Komisji Skrutacyjnej protokół  

z wynikami wyborów. 
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów. 

Rozdział 10 

Wybór członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego 

§ 31 

Do wyborów Sądu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 7, 8 oraz 9 niniejszego Regulaminu. 

§ 32 

Zgromadzenie wybiera do 5 członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Opolskim Oddziale KIDP  

Rozdział 11 

Protokoły 

§ 33 

1. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu Zgromadzenia. 

2. Protokół Komisji Wyborczej podpisują członkowie Komisji Wyborczej. 

§ 34 

1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu wyborów członków Zarządu oraz członków Zamiejscowego 

Sadu Dyscyplinarnego. 

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej. 

3. W protokole Komisja Skrutacyjna podaje m.in.: 

1) liczby: 

 osób uprawnionych do głosowania; 

 wydrukowanych kart do głosowania; 

 doradców podatkowych, którym wydano karty do głosowania; 

 oddanych głosów 

 głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nie ważności; 

 głosów ważnych; 

 uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów 



2) imiona, nazwiska oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych wybranych przez Zgromadzenie 

członków Zarządu oraz członków Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego. 

§ 35 

1. Protokoły z prac Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej, podpisane przez członków właściwej Komisji, karty 

do głosowania zgodne z protokołem Komisji Skrutacyjnej, spakowane i opieczętowane, pieczęcie Komisji 

Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje do siedziby 

Biura OO KIDP.  

2. Biuro OO KIDP przekazuje kopie protokołu do siedziby Biura KIDP. 

Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

§ 36 

Zarząd, na podstawie protokółów Komisji Wyborczej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia, ogłasza 

wyniki wyborów na stronie internetowej OO KIDP. 

§ 37 

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu wybranego podczas Zgromadzenia odbywa się najpóźniej w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia Zgromadzenia. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 

zastępców Przewodniczącego w ilości ustalonej przez członków Zarządu oraz sekretarza i skarbnika. 


