Załącznik nr 1 do uchwały 17/2019/V
Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP
z dnia 28 lutego 2019 r.

REGULAMIN KAPITUŁY DS. MEDALI I ODZNACZEŃ
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
§1
Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile
z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1. MO KIDP –Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2. Kapituła – organ kolegialny Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP, w skład którego wchodzi
Zarząd Oddziału wybranej kadencji oraz byli Przewodniczący Zarządów Małopolskiego
Oddziału KIDP.
3. Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP danej
kadencji.
4. Sekretarz Kapituły-osoba wybrana spośród członków Kapituły.
5. Zasady Etyki –zasady etyki doradców podatkowych opublikowane w Załączniku do
uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r.
6. Regulamin –Regulamin Kapituły MO KIDP.

Postanowienia ogólne:

§2

1. Kapituła jest kolegialnym organem Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP,
realizującym zadania określone w dalszej części Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Kapitule oraz zasady jej funkcjonowania,
akceptowane przez członka Kapituły w momencie przystąpienia do pracy w Kapitule.

Zasady uczestnictwa w Kapitule:

§3

1. W skład Kapituły wchodzą:
a) członkowie Zarządu MO KIDP danej kadencji,
b) byli Przewodniczący Zarządu MOKIDP.
2. Członek Kapituły może zostać z niej wykluczony, w przypadku, gdy stwierdzono, że
zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
a) postępuje on w sposób sprzeczny z celami i ideą Kapituły,
b) nie spełnia warunków uczestnictwa w Kapitule,
c) został skreślony z listy doradców podatkowych,
d) został skazany przez Sąd Dyscyplinarny prawomocnym wyrokiem za naruszanie
zasad etyki doradcy podatkowego.
3. Decyzję o wykluczeniu z grona członków Kapituły podejmuje Przewodniczący
Kapituły z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Kapituły. W przypadku
wątpliwości co do wystąpienia którejkolwiek z przesłanek
uzasadniających
wykluczenie z Kapituły określonych w ust. 2, Przewodniczący Kapituły może poddać

wniosek o wykluczenie pod głosowanie całej Kapituły, bądź zawiesić Członka Kapituły
w jego prawach, do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.
4. Członek Kapituły może zrezygnować z członkostwa w Kapitule w każdym czasie,
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji, skierowanego do sekretarza
Kapituły, złożonego osobiście w Biurze MO KIDP lub drogą elektroniczną na adres
e- mail: malopolski@kidp.pl.
5. Lista Członków Kapituły publikowana jest na stronie internetowej MO KIDP.
6. Członek Kapituły może posługiwać się tytułem Członka Kapituły MO KIDP wyłącznie
przez okres pełnienia tej funkcji.
§4
Organizacja i zasady działania Kapituły:
1. Kapitule Przewodniczy Przewodniczący Kapituły, a pracami Kapituły kieruje Sekretarz
Kapituły.
Przewodniczący Kapituły:
a) wyznacza termin, zwołuje i przewodniczy Zgromadzeniu Kapituły;
b) odpowiada za funkcjonowanie Kapituły;
c) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.
Kadencja Przewodniczącego Kapituły zaczyna się w dniu wyboru i trwa do dnia
ukonstytuowania się Zarządu następnej kadencji.
Sekretarz Kapituły:
a) zastępuje Przewodniczącego Kapituły;
b) powiadamia o terminie i porządku obrad Zgromadzenia Kapituły jej członków;
c) odpowiada za merytoryczną stronę funkcjonowania Kapituły;
d) odpowiada za przygotowanie i dostarczenie członkom Kapituły dokumentów
i materiałów rozpatrywanych przez Kapitułę;
Kadencja sekretarza zaczyna się dniem wyboru i trwa do dnia wyboru przez Kapitułę nowego
Sekretarza.
2. Uchwały Kapituły podejmowane są na Zgromadzeniu Kapituły lub w sytuacjach
nadzwyczajnych w trybie głosowania obiegowego.
3. Zgromadzenie Kapituły zwoływane jest przez Przewodniczącego Kapituły a zawiadomienie
o Zgromadzeniu przesyłane jest do członków Kapituły w formie elektronicznej.
4. Obsługą administracyjną Kapituły ds. Odznaczeń zajmuje się Biuro Małopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

