Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2019
Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP
z dnia 03 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Działania Kapituły Pomorskiego Oddziału Krajowej
Izby Doradców Podatkowych

REGULAMIN KAPITUŁY POMORSKIEGO ODDZIAŁU
KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
PRZYZNAJĄCEJ ODZNACZENIA

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Odznaczenia za szczególne zasługi na
rzecz Pomorskiego Oddziału KIDP oraz zasady działania Kapituły przyznającej Odznaczenia.
§2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. PO KIDP – rozumie się przez to Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców
Podatkowych;
2. Kapitule – rozumie się przez to organ powoływany i działający na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie;
3. Odznaczenie - medal bursztynowy przyznawany przez Kapitułę na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.
§3
Cel Odznaczenia
1. Odznaczenie za szczególne zasługi na rzecz Pomorskiego Oddziału KIDP jest
wyróżnieniem honorowym, nadawanym doradcom podatkowym z Pomorskiego Oddziału
KIDP.
2. Celem Odznaczenia jest promowanie wartości pracy społecznej i wkładu osobistej pracy
doradców podatkowych Pomorskiego Oddziału KIDP w rozwój samorządu doradców
podatkowych.

3. Przyznawanie Odznaczeń ma na celu motywowanie doradców podatkowych Pomorskiego
Oddziału KIDP do pracy społecznej na rzecz samorządu doradców podatkowych poprzez
kształtowanie określonych wzorców zachowań i postaw.
4. Odznaczenie stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie
zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP.

§4
Forma Odznaczenia
1. Odznaczenie ma charakter honorowy i jest nadawane przez Kapitułę w formie medalu wraz
z aktem nadania.
2. Odznaczenie może być przyznane i wręczone danej osobie tylko jednokrotnie.
3.Odznaczenia przyznawane są przez Kapitułę na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
§5
Kryteria przyznawania Odznaczenia
1.Wniosek dotyczący kandydata do Odznaczenia przedstawiany jest Kapitule przez
uprawnione osoby , o których mowa w § 9 ust. 2. Kandydat do odznaczenia powinien
w dotychczasowej działalności na rzecz samorządu doradców podatkowych wykazać
się szczególnym wkładem pracy społecznej na rzecz środowiska doradców podatkowych oraz
działań mających na celu wspieranie, promowanie prawidłowego wizerunku i pozycji doradcy
podatkowego w kontaktach zewnętrznych.
2. Kapituła może przyznać Odznaczenie z własnej inicjatywy.
§6
Skład Kapituły
1. Kapitułę tworzą:
a/ Członkowie Zarządu PO KIDP - do 4 osób, wybrani przez Zarząd PO KIDP,
b/ Przedstawiciel Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiego Oddziału KIDP,
c/ Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiego Oddziału KIDP.
2. Przewodniczącego Kapituły oraz Sekretarza Kapituły powołuje Zarząd PO KIDP.

§7
Zasady działania Kapituły
1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.
Przewodniczący Kapituły:
a/ wyznacza termin, zwołuje i przewodniczy Zgromadzeniu Kapituły,
b/ reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.
Sekretarz Kapituły:
a/zastępuje Przewodniczącego Kapituły,
b/powiadamia o terminie i porządku obrad Zgromadzenia Kapituły jej Członków,
c/odpowiada za przygotowanie i dostarczenie Członkom Kapituły dokumentów i materiałów
rozpatrywanych przez Kapitułę,
d/ nadzoruje sporządzenie protokołu ze Zgromadzenia Kapituły.
2. Rozstrzygnięcia Kapituły podejmowane są większością głosów.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
4. Głosowanie nad przyznaniem Odznaczenia jest tajne.
5. W przypadku, gdy kandydatem przedstawionym do Odznaczenia jest Członek Kapituły,
wówczas jest on zobowiązany powstrzymać się od udziału w pracach Kapituły w tym
zakresie.
6. Pełnienie funkcji Członka Kapituły ma charakter honorowy i Członkowi Kapituły nie
przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w pracach Kapituły.
7. Członkowie Kapituły mają prawo do zwrotu kosztów w trybie i na zasadach
określonych w uchwale w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby
Doradców Podatkowych.
§8
Cel działania Kapituły
Celem działania Kapituły jest przyznawanie Odznaczeń na rzecz osób zasłużonych
w szczególności podejmowanie wszelkich działań i prac zapewniających przeprowadzenie
postępowania w zakresie przyznawania tego Odznaczenia oraz sprawowanie nadzoru nad
przygotowaniem uroczystości wręczania Odznaczeń.

§9
Zasady przyznawania Odznaczeń
1.Wszczęcie procedury przyznawania Odznaczeń ogłasza Przewodniczący Kapituły.
2. Uprawnionymi do zgłaszania do Kapituły kandydatów do przyznania Odznaczenia są:
a/ przedstawiciele Pomorskiego Oddziału , będący Członkami Organów Izby,
b/ Zarząd PO KIDP,
c/ Doradcy podatkowi z Pomorskiego Oddziału KIDP.
3. Każdy z uprawnionych do zgłoszenia kandydata jest zobowiązany dokonać oceny kandydata
według własnego uznania, biorąc w szczególności pod uwagę kryteria i cel przyznawania
Odznaczenia. W celu uzyskania jak najwięcej dowodów potwierdzających zasługi kandydata,
każdy z uprawnionych do jego zgłoszenia ma prawo korzystać z opinii i rekomendacji innych
doradców podatkowych.
4. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem składane jest w formie pisemnej.
5. Przebieg prac i dyskusji Kapituły oraz głosowań nad wyborem danej osoby do Odznaczenia
ma charakter poufny.
6. Kapituła w celu dokonania prawidłowego wyboru z uwzględnieniem wszelkich okoliczności
w tym zakresie ma prawo zasięgać opinii o rozpatrywanych kandydatach, w tym zakresie w jakim
uzna za niezbędne.
7. Kapituła przekazuje listę osób, którym proponuje przyznać Odznaczenie Zarządowi PO KIDP,
najpóźniej do 31 marca każdego roku.
8. Wręczenie Odznaczeń wraz z aktem nadania następuje na specjalnej uroczystości np. w Dniu
Doradcy Podatkowego.
9. W nadzwyczajnych przypadkach, a w szczególności w przypadku śmierci doradcy
podatkowego, którego zamierzano uhonorować Odznaczeniem za szczególne zasługi na rzecz
Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, można odstąpić od zasad
przyznawania Odznaczeń wymienionych w tym paragrafie. Na wniosek Przewodniczącego
Kapituły po zasięgnięciu opinii pozostałych Członków Kapituły można przyznać
Odznaczenie pośmiertnie. W tym przypadku można przyjąć uchwałę w drodze obiegowej w
jakikolwiek sposób elektroniczny (drogą elektroniczną) lub telefoniczny, którą potwierdza
swoim podpisem Przewodniczący Kapituły.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w Biurze PO KIDP oraz na stronie internetowej PO KIDP
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

