
Uchwała nr 213/2011 
Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

z dnia 6 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 134/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia  
8 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego 

 
 Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13) w zw. z § 44 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 

 
 W „Regulaminie postępowania rozjemczego”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 134/2010 Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych  
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 lit a otrzymuje brzmienie: 

„„ustawa” – ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 
213);”; 

 
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu : 

„§ 4a. 
W przypadkach określonych w § 4 ust. 1, w których stroną jest członek zarządu regionu, przed skierowaniem 
sprawy do postępowania rozjemczego rzecznik lub zastępca rzecznika zasięga opinii członka KRDP z regionu, 
na terenie którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną.”; 

3) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.W przypadku, gdy stroną jest członek organu regionalnego,  
z wyjątkiem  członka zarządu regionu będącego stroną na podstawie  
§ 2 ust. 2 zd. drugie, oraz w innych przypadkach, gdy jest to wymagane  
w interesie bezstronności lub efektywności postępowania rozjemczego, rozjemcą jest członek KRDP z regionu, 
na terenie którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną lub, jeżeli wniesie  
o to przewodniczący zarządu regionu lub strona, inny członek KRDP wyznaczony przez przewodniczącego 
KRDP.”; 

 
4) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Rozjemca wyznacza termin i miejsce pierwszej sesji oraz osobiście lub za pośrednictwem pracownika biura 
regionalnego właściwego miejscowo dokonuje odpowiedniego powiadomienia stron.”; 

5) do § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Sprawozdanie powinno zawierać: 
a) oznaczenie stron;  
b) imię i nazwisko rozjemcy prowadzącego postępowanie rozjemcze; 
c) informację o liczbie, terminach i miejscach odbywania się sesji, a także wskazanie osób biorących w nich 
udział; 
d) informację o wynikach postępowania rozjemczego; 
e) podpis rozjemcy.”; 

 
6) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„Fakt odbycia postępowania rozjemczego i jego przebieg ma charakter poufny. Informacje przekazane rozjemcy 
przez strony lub inne osoby podczas postępowania rozjemczego nie mogą być przez niego ujawniane.”; 
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7) § 15  skreśla się.  

 
8) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:  

„§ 17a 
1.Sprawozdanie rozjemcy z przebiegu i wyników postępowania rozjemczego, porozumienie między stronami oraz 
inne dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem rozjemczym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 zd. drugie, 
przechowuje się w biurze regionalnym. Po upływie 3 lat od dnia zakończenia postępowania rozjemczego 
podlegają one zniszczeniu. 
2.Dokumenty wskazane w ust. 1 mogą być udostępniane wyłącznie rozjemcy i stronom, z zastrzeżeniem § 11 
ust. 3 i § 14 ust. 2.”. 

§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


