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Załącznik nr 1 do uchwały nr…… Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP  

z dnia 12.04.2022 r.  

>> PROJEKT << 

 

REGULAMIN ZGROMADZENIA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa: 

1.   Sposób przeprowadzenia Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych. 

2.   Szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP 

oraz członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Kujawsko-Pomorskim 

Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

  

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  

2. Doradcy Podatkowym – należy przez to rozumieć doradcę podatkowego, który posiada 

miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze Kujawsko-

Pomorskiego Oddziału KIDP bądź którego ostatnim miejscem wykonywania doradztwa 

podatkowego (siedzibą) przed zawieszeniem wykonywania czynności doradztwa 

podatkowego był Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP, zgodnie z wpisem na liście doradców 

podatkowych prowadzonej przez KRDP, w dacie publikacji spisu wyborców, 

3. Komisji Wyborczej - należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Zgromadzenia Kujawsko-

Pomorskiego Oddziału  Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  

4. Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP - należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorski Oddział  

Krajowej Izby Doradców Podatkowych, którego obszar jest równy okręgowi wyborczemu 

właściwemu dla doradców podatkowych z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, 

5. Zarząd - należy przez to rozumieć Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych 

6. Sąd - należy przez to rozumieć Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego w Kujawsko-

Pomorskim Oddziale  Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

7. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym 

(tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 2117 ze zm.), 

8. Statut – należy przez to rozumieć Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

9. Regulamin – należy rozumieć Regulamin Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

10. Oprogramowaniu – należy przez to rozumieć oprogramowanie teleinformatyczne 

wykorzystywane do obsługi Zgromadzeń w Trybie zdalnym, wybrane przez Zarząd;  

11. Platforma lub system służący do zdalnego uczestniczenia w obradach - środek komunikacji 

elektronicznej udostępniony doradcom podatkowym przez Zarząd na czas trwania 

zgromadzeń wyborczych; 

12. Środkach komunikacji elektronicznej – rozumie się przez to rozwiązania techniczne, w tym 

urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 

bezpośrednie porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 

między systemami teleinformatycznymi, gwarantujące możliwość identyfikacji osoby, która 

z nich korzysta, komunikację w czasie rzeczywistym, w szczególności zabieranie głosu, 

udział w głosowaniach (w tym tajnych), składanie wniosków formalnych, a zarazem 

zapewniające gwarancję bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, 
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13. Trybie zdalnym - rozumie się przez to sposób porozumiewania się uczestników wyłącznie 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

14. Trybie mieszanym - rozumie się przez to sposób porozumiewania się, w którym część 

uczestników wykorzystuje Środki komunikacji elektronicznej. 

15. Weryfikacji tożsamości – rozumie się przez to procedurę pozwalającą na jednoznaczne 

określenie uprawnień danego doradcy podatkowego do udziału w zgromadzeniu wyborczym 

i jego czynnego prawa wyborczego. 

16. Siedzibie komisji wyborczej - rozumie się przez to miejsce, w którym przebywają 

członkowie komisji wyborczej podczas zgromadzenia. 

17. Incydent – rozumie się przez to przeszkody, usterki lub inne nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu oprogramowania, platformy lub systemu, o których mowa w pkt 10 i 11, 

które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają Doradcy podatkowemu uczestnictwo w 

Zgromadzeniu organizowanym w Trybie zdalnym lub wykorzystanie w tym celu Środków 

komunikacji elektronicznej oraz problemy z konfiguracją oprogramowania. Za incydent nie 

uważa się przeszkód, usterek lub innych nieprawidłowości w przepustowości sieci Internet 

oraz usterek sprzętowych leżących po stronie doradcy podatkowego. 

 

 

§ 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 Kujawsko-Pomorskiego KIDP. 

3. W wyborach można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz, chyba że zostaną zarządzone 

wybory uzupełniające. 

4. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne. 

5. Doradca Podatkowy może skorzystać z czynnego lub biernego prawa wyborczego tylko 

w jednym okręgu wyborczym niezależnie od późniejszych zmian miejsca wykonywania 

czynności doradztwa podatkowego (siedziby). 

 

 

Rozdział 2  

Prawa wyborcze 

 

§ 4 

1. Czynne prawo wyborcze tj. prawo wybierania Członków Zarządu, członków Sądu, potwierdzone 

umieszczeniem Doradcy Podatkowego w spisie wyborców, o którym mowa w § 6 ust.1, 

przysługuje każdemu doradcy podatkowemu, który posiada miejsce wykonywania doradztwa 

podatkowego (siedzibę) na obszarze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP bądź którego 

ostatnim miejscem wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibą) przed zawieszeniem 

wykonywania czynności doradztwa podatkowego był obszar Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 

KIDP, zgodnie z wpisem na liście doradców podatkowych prowadzonej przez KRDP, w dacie 

publikacji przez spisu wyborców.  

2. Dla doradcy podatkowego wykonującego doradztwo podatkowe na obszarze dwóch lub więcej 

Regionalnych Oddziałów KIDP właściwym okręgiem wyborczym jest okręg, na którego obszarze 

znajduje się miejsce wykonywania doradztwa podatkowego wskazane jako pierwsze w kolejności 

na liście doradców podatkowych (siedziba), o której mowa w ust.1, w dacie publikacji przez spisu 

wyborców.  

3. W stosunku do Doradców Podatkowych, którzy zawiesili wykonywanie zawodu, ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 5 

1. Bierne prawo wyborcze tj. prawo bycia wybieranym na członka Zarządu, członka Sądu 

przysługuje doradcy podatkowemu, któremu w danym okręgu wyborczym przysługuje czynne 

prawo wyborcze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  
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2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje 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 Kujawsko-Pomorskiego 

Oddziału KIDP 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.  

 

§ 7 

1. Zastrzeżenia oraz nieprawidłowości w spisie wyborców mogą wnosić wyłącznie Doradcy 

Podatkowi z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP. 

2. Zastrzeżenia w spisie wyborców mogą być wnoszone do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

Zgromadzenia w Kujawsko-Pomorskim Oddziale KIDP. 

 

§ 8 

1. W przypadku, gdy Doradca Podatkowy wykaże nieprawidłowości w spisie 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 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie 

ustalenia liczby członków organów KIDP. 

 

 

Rozdział 5 

Organizacja, skład oraz zasady i tryb działania Komisji Wyborczej 

 

§ 10 

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.  

 

 

§ 11 

1. Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem Zgromadzenia, w tym głosowaniami, 

zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Statutu oraz Ustawy. 
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2. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu Regionalnego, 

członków Oddziału zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego oraz umieszcza je na liście, a po 

zamknięciu listy sporządza listę alfabetyczną i ogłasza Doradcom Podatkowym obecnym na 

Zgromadzeniu.  

 

§ 12 

Przewodniczący Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej Komisji prowadzi 

Zgromadzenie, zarządza rozpoczęcie wyborów, ogłasza ich wynik oraz zamyka Zgromadzenie. 

 

§ 13 

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

głos Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 

 

Rozdział 6 

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych. 

 

§ 14 

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 Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych 

 

§ 15 

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

Wyborczej kandydatury na członków Zarządu ustnie do protokołu na Zgromadzeniu, w czasie do 

tego wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Kandydat może również zgłosić 

swoja kandydaturę za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając swoje zgłoszenie na adres 

kujawsko-pomorski@kidp.pl  

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 (w formie dokumentowej) 

lub ustnie, do protokołu na Zgromadzeniu. 

 

§ 16 

1. Podczas Zgromadzenia zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej. 

2. Na Zgromadzeniu można dokonać ustnej prezentacji zgłoszonego kandydata trwającej nie dłużej 

niż 1 minuta. 

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

dłużej niż 3 minuty. 

4. Kandydatowi można zadawać pytania, w tym na temat wypełniania obowiązków korporacyjnych, 

przestrzegania zasad etyki, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej kandydata. Łączny czas 

zadawania pytań i udzielanych odpowiedzi określa Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

 

§ 17 

Przewodniczący Komisji Wyborczej po zamknięciu listy kandydatów, przed zarządzeniem wyborów, 

ogłasza ją i w miarę możliwości umieszcza w Oprogramowaniu. 

 

 

 

mailto:kujawsko-pomorski@kidp.pl
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§ 18 

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

uchwale, spośród zgłoszonych 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 § 25. 

 

 

Rozdział 8 

Przebieg Zgromadzenia 

 

§ 19 

1. W Zgromadzeniu udział może wziąć wyłącznie doradca podatkowy wpisany do spisu wyborców 

tego okręgu wyborczego. 

2. Każdemu Doradcy podatkowemu wpisanemu do spisu wyborców tworzy się indywidualne 

konto w Oprogramowaniu, z przyporządkowanym unikatowym loginem i hasłem, powiązane z 

adresem poczty elektronicznej doradcy podatkowego wskazanym w systemie mDoradca na 

dzień publikacji spisu wyborców. Doradcy podatkowi mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu 

organizowanym w Trybie zdalnym wyłącznie przy wykorzystaniu konta, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym. 

3. Z kontem doradcy podatkowego w Oprogramowaniu skojarzony jest również numer telefonu 

komórkowego wskazanego przez doradcę podatkowego w systemie mDoradca na dzień 

publikacji spisu wyborców. Na numer telefonu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

doradcy podatkowemu przekazuje się hasło do konta w Oprogramowaniu. 

4. Konta w oprogramowaniu tworzone są na podstawie spisu wyborców. 

5. Doradca podatkowy zobowiązany jest do aktualizacji w systemie mDoradca adresu poczty 

elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, który posłuży do jego udziału 

w zgromadzeniu, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia właściwego 

zgromadzenia. 

 

§ 20 

Przewodniczący komisji wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej komisji niezwłocznie po 

stwierdzeniu spełnienia warunku kworum określonego w § 3 otwiera zgromadzenie wyborcze, 

informując jego uczestników w szczególności o celu Zgromadzenia, frekwencji na Zgromadzeniu, 

zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów i wyboru. 

 

§ 21 

Warunki techniczne organizacji Zgromadzeń w trybie zdalnym 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 niżej uczestnictwo w Zgromadzeniu organizowanym w Trybie zdalnym 

wymaga:  

a) posiadania podłączenia do sieci Internet;  

b) posiadania komputera lub urządzenia mobilnego: 

i. z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową; 

ii. spełniającego co najmniej minimalne wymagania sprzętowe, o których mowa 

w ust. 4; 

iii. umożliwiającego wysyłanie oraz odbiór dźwięku lub dźwięku i obrazu. 

2. Zgromadzenie w Trybie zdalnym organizowane jest przy wykorzystaniu Oprogramowania, 

zapewniającego co najmniej następujące funkcjonalności:  

a) możliwość weryfikacji tożsamości doradcy podatkowego;  

b) porozumiewanie się pomiędzy doradcami podatkowymi za pośrednictwem 

Środków komunikacji elektronicznej;  
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c) przeprowadzanie i moderowanie dyskusji w czasie rzeczywistym;  

d) przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych, zapewnienie weryfikacji tożsamości 

głosującego oraz sporządzanie wyników głosowania.  

3. Doradca podatkowy zobowiązany jest do wykorzystania posiadanego sprzętu komputerowego 

lub urządzenia mobilnego do uczestnictwa w Zgromadzeniu organizowanym w Trybie 

zdalnym. Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP mogą udostępnić doradcom podatkowym 

ze swojego okręgu wyborczego, w biurze Regionalnego Oddziału KIDP lub innym miejscu 

wskazanym przez zarząd Regionalnego Oddziału KIDP, sprzęt komputerowy w celu 

uczestnictwa w zgromadzeniu wyborczym. Warunkiem skorzystania z rozwiązania, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, jest zgłoszenie się danego doradcy podatkowego do zarządu 

Regionalnego Oddziału KIDP w terminie 14 dni od dnia opublikowania spisu wyborców. 

4. Zarząd, kierując się w szczególności informacjami przekazywanymi przez producenta lub 

dostawcę wykorzystywanego Oprogramowania ustala minimalne i zalecane wymagania 

sprzętowe niezbędne do uczestnictwa w Zgromadzeniu organizowanym w Trybie zdalnym. 

5. Każdemu doradcy podatkowemu podczas Zgromadzeniu organizowanego w Trybie zdalnym 

przyporządkowuje się w Oprogramowaniu rolę odpowiadającą charakterowi jego 

uczestnictwa w zgromadzeniu wyborczym. 

6. Doradcom podatkowym przekazuje się przed rozpoczęciem zgromadzenia wyborczego w 

Trybie zdalnym, instrukcję wykorzystania dwuskładnikowej metody weryfikacji tożsamości. 

 

§ 22 

Weryfikacja tożsamości doradcy podatkowego  

 
1. Dopuszczenie doradcy podatkowego do udziału w Zgromadzeniu organizowanym w Trybie 

zdalnym jest możliwe wyłącznie po uprzednim zweryfikowaniu jego tożsamości. Weryfikacja 

tożsamości doradcy podatkowego przeprowadzana jest przy wykorzystaniu mechanizmów 

Oprogramowania i po zalogowaniu się do oprogramowania przy użyciu loginu i hasła 

przyporządkowanego do konta doradcy podatkowego w Oprogramowaniu. 

2. Weryfikacja tożsamości doradcy podatkowego przeprowadzana jest w oparciu o indywidualny 

login i hasło doradcy podatkowego. 

3. Weryfikacja tożsamości przeprowadzana jest przed rozpoczęciem Zgromadzenia w Trybie 

zdalnym, jak również każdorazowo przed powrotem do obrad w przypadku zarządzenia przerwy 

w Zgromadzeniu w Trybie zdalnym. 

 

§ 23 

Odbywanie Zgromadzeń w Trybie zdalnym  

 
1. Zgromadzenia organizowane w Trybie zdalnym może być rejestrowane przy wykorzystaniu 

funkcji dostępnej w Oprogramowaniu. Materiał zarejestrowany przy pomocy rejestracji, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę sporządzenia protokołu ze Zgromadzenia. 

Przerwanie rejestracji jest możliwe wyłącznie na czas zarządzanych przerw w Zgromadzeniu 

organizowanym w Trybie zdalnym.  

2. W trakcie Zgromadzenia organizowanego w Trybie zdalnym posiedzenie oraz dyskusja 

prowadzone są w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej. Z 

zastrzeżeniem ust. 3 niżej w toku Zgromadzenia organizowanego w Trybie zdalnym doradcy 

podatkowi mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i dyskusji przy wykorzystaniu transmisji 

wyłącznie dźwięku lub obrazu i dźwięku, przy czym:  

a) Członkowie komisji wyborczej zobowiązani do uczestniczenia w Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu transmisji obrazu i dźwięku bądź dźwięku;  

b) osoba referująca zobowiązana jest do uczestniczenia w Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu transmisji obrazu i dźwięku bądź dźwięku na czas referowania i 

przedstawiania właściwego punktu porządku obrad;  
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c) inni doradcy podatkowi niż wskazani powyżej (lit. a i b) zabierają głos w dyskusji 

wyłącznie przy wykorzystaniu transmisji dźwięku.  

3. Jeżeli prowadzenie transmisji przy wykorzystaniu transmisji obrazu i dźwięku byłoby niemożliwe 

lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, jak również w sytuacji, w której transmisja 

obrazu i dźwięku powoduje zakłócenia lub przerwy w komunikacji pomiędzy doradcami 

podatkowymi, dopuszcza się odstąpienie od transmisji obrazu.  

4. Doradcy podatkowi inni niż Przewodniczący komisji oraz członkowie komisji wyborczej, a także 

Osoba referująca zabierają głos w dyskusji wyłącznie po uprzednim upoważnieniu przez 

Przewodniczącego komisji oraz udzieleniu im głosu. W pozostałych przypadkach mikrofony oraz 

możliwość nadawania obrazu przez doradców podatkowych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym pozostaje wyłączona.  

5. Doradca podatkowy, o którym mowa w ust. 3 wyżej zgłasza chęć zabrania głosu w dyskusji 

wyłącznie przy wykorzystaniu funkcji „Podniesienie ręki” w Oprogramowaniu. Przewodniczący 

komisji udziela głosu doradcy podatkowemu, który skorzystał z funkcji „Podniesienie ręki”, 

kierując się w miarę możliwości kolejnością zgłoszeń.  

6. Celem zapewnienia sprawnej organizacji Zgromadzeni Przewodniczący komisji może ograniczyć 

ilość czasu przeznaczonego na wypowiedź, a po jego upływie odebrać głos doradcy 

podatkowemu. 

7. Doradcom podatkowym obecnym na Zgromadzeniu zgromadzenia wyborczego organizowanego 

w Trybie zdalnym udostępnia się treść porządku obrad, jak również ewentualnych projektów 

uchwał lub innych dokumentów będących przedmiotem danego punktu porządku obrad. Treści, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym są widoczne dla doradców podatkowych przez cały czas 

omawiania danego punktu porządku obrad.  

8. Wyznaczony Pracownik wykonuje czynności techniczne związane z prowadzeniem 

Zgromadzenia w Trybie zdalnym, w szczególności:  

a) udostępnia i prezentuje treści, o których mowa w ust. 7 wyżej; oraz  

b) odblokowuje oraz blokuje mikrofony doradców podatkowych oraz możliwość nadawania 

obrazu przez doradców podatkowych;  

c) rozpoczyna, zawiesza i przerywanie transmisji.  

9. Wyznaczony Pracownik na wniosek Przewodniczącego komisji, członka komisji wyborczej lub 

Osoby referującej może umożliwić tym osobom bezpośrednie wykonywanie czynności, o których 

mowa w ust. a) wyżej.  

10. W wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 7 i 8 wyżej Wyznaczony pracownik 

pozostaje związany poleceniami Przewodniczącego komisji.  

  

§ 24 

Głosowanie  

1. W toku Zgromadzenia organizowanego w Trybie zdalnym głosowanie przeprowadzane jest 

wyłącznie za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu funkcji 

głosowania dostępnej w Oprogramowaniu.  

2. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie doradcy podatkowi posiadający czynne prawo 

wyborcze.  

3. Przed rozpoczęciem Zgromadzenia organizowanego w Trybie zdalnym Przewodniczący komisji 

wyborczej zarządza przeprowadzenie testowego głosowania oraz informuje doradców 

podatkowych o zasadach głosowania.  

4. Wybór członków w danym Regionalnym Oddziale KIDP odbywa się podczas jednego 

głosowania, z zastrzeżeniem § 25. 

5. Oprogramowanie uniemożliwia oddanie głosu nieważnego, w tym głosu pustego. 

6. Zarządzając głosowanie, Przewodniczący komisji wyborczej wyznacza doradcom podatkowym 

czas na oddanie głosu, który nie może być krótszy niż 2 (dwie) kolejne minuty i nie może być 

dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) kolejnych minut.  

7. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania wyniki głosowania są publikowane wszystkim 

doradcom podatkowym w Oprogramowaniu. Z głosowania sporządza się odrębny raport, przy 

wykorzystaniu właściwej funkcji Oprogramowania.  
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8. W przypadku głosowań tajnych przy organizacji głosowania dany blok glosowania oznacza się 

jako anonimowy, by zarówno wyniki głosowania, jak i raport z głosowania nie zawierały 

informacji o tożsamości głosującego.  

9. Przewodniczący komisji wyborczej może zarządzić przerwę techniczną w Zgromadzeniu, jeżeli z 

przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ograniczenia Oprogramowania, nie jest 

możliwe przeprowadzenie kolejnych głosowań w toku Zgromadzenia. Zgromadzenie wznowione 

po przerwie technicznej zarządzonej z powodu, o których mowa w zdaniu pierwszym uważa się 

za nieprzerwane.  

10. Jeżeli głosowanie zostanie zakłócone z przyczyn technicznych lub innych przyczyn 

uniemożliwiających weryfikację poprawności głosowania oraz jego wyników, Przewodniczący 

komisji wyborczej może zarządzić reasumpcję głosowania, przy wykorzystaniu funkcji 

ponownego otwarcia głosowania w Oprogramowaniu.  

11. Wyznaczony Pracownik pod nadzorem komisji wyborczej wykonuje czynności techniczne 

związane z prowadzeniem Zgromadzenia w Głosowania w Oprogramowaniu oraz publikuje 

wyniki Głosowania.  

  

§ 25 

Wybory uzupełniające 

1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych 

kandydatów jest większa niż liczba mandatów pozostających do obsadzenia, przewodniczący 

komisji wyborczej zarządza wybory uzupełniające. 

2. W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w 

pierwszym głosowaniu nie zostali wybrani z przyczyn określonych w ust. 1. 

3. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 zaistnieją ponownie, przewodniczący komisji wyborczej 

zarządza ponowne wybory uzupełniające, aż do momentu uzyskania większości głosów 

pozwalających na obsadzenie wszystkich przysługujących (pozostałych) mandatów w danym 

okręgu wyborczym. 

4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów według listy kandydatów jest mniejsza od liczby 

mandatów w danym okręgu wyborczym, mandaty wolne pozostają nieobsadzone. 

5. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz ponownych wyborów uzupełniających 

stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.  

 

§ 26 

Monitorowanie Incydentów  

1. Doradcy podatkowi powinni zgłaszać Przewodniczącemu komisji wyborczej wszystkie Incydenty 

związane z uczestnictwem w Zgromadzeniu organizowanym w Trybie zdalnym.  

2. Incydenty, o których mowa w ust. 1 wyżej powinny być zgłaszane:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres mailowy Wyznaczonego 

pracownika lub telefonicznie na numery podane w informacji mailowej  – jeżeli Incydent 

dotyczy dołączenia do Zgromadzenia, weryfikacji tożsamości;  

b) przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w Oprogramowaniu – w pozostałych przypadkach.  

3. Wyznaczony pracownik niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu komisji wyborczej 

informację o zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.  

4. Po otrzymaniu zgłoszenia Wyznaczony pracownik udziela doradcy podatkowemu pomocy lub 

porady w zakresie usunięcia Incydentu.  

5. W przypadku, w którym niezwłoczne usunięcie Incydentów nie będzie możliwe, Przewodniczący 

komisji wyborczej może zarządzić przerwę techniczną w Zgromadzeniu. Przerwa powinna trwać 

nie dłużej niż 30 (trzydzieści) minut.  

6. Jeżeli ilość zgłoszonych incydentów będzie większa niż 15, wznowienie Zgromadzenia jest 

możliwe po usunięciu wszystkich incydentów.  
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Rozdział 9 

Ustalenie wyników głosowań 

 

§ 27 

1. Na członków Zarządu wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę 

głosów, do wyczerpania ustalonej liczby członków Zarządu. 

 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów. 

 

 

Rozdział 10 

Wybór członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego 

 

§ 28 

Do wyborów Sądu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. 

 

§ 29 

Zgromadzenie wybiera członków do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu 

Dyscyplinarnego w Kujawsko-Pomorskim Oddziale KIDP  

 

 

Rozdział 11 

Protokoły 

 

§ 30 

1. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu Zgromadzenia. 

2. Protokół Komisji Wyborczej podpisują członkowie Komisji Wyborczej. 

 

§ 31 

1. Biuro Kujawsko-Pomorskiego KIDP przekazuje kopie protokołu do siedziby Biura KIDP. 

 

 

Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

 

§ 32 

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

Zgromadzenia, ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego KIDP. 

 

 

§ 33 

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. 


