
Załącznik nr 1 do uchwały 16 /2019/V 
Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP  

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

R E G U L A M I N 

przyznawania medali i odznaczeń  Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych 

 

§ 1 

Regulamin przyznawania medali i odznaczeń  Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych  zwany dalej „Regulaminem” ustala zasady, tryb przyznawania  
i nadawania medali i odznaczeń  Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych. 

§ 2 

1. Odznaczeniami Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  są: 
1) Odznaka „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych”   
2) Brązowy medal Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych -  

Corpori Debetur  
3) Srebrny medal Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych -  

Corpori Debetur  
4) Złoty medal Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych -  

Corpori Debetur  
 

2. Medal Corpori Debetur posiada trzy stopnie: 
 
a)stopień pierwszy, któremu odpowiada Medal Złoty, 
b)stopień drugi, któremu odpowiada Medal Srebrny, 
c)stopień trzeci, któremu odpowiada Medal Brązowy 

 

§ 3 

1. Medal Corpori Debetur  może być przyznawany w następującej liczbie: 
a) stopień pierwszy: maksymalnie jeden w ciągu roku kalendarzowego, 
b) stopień drugi: maksymalnie cztery w ciągu roku kalendarzowego, 
c) stopień trzeci: maksymalnie siedem w ciągu roku kalendarzowego, 

2. Odznaka „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych – bez ograniczeń.  

3. Medal i odznakę  nadaje Kapituła d/s odznaczeń  na wniosek Zarządu MO KIDP. 
4. Dwóch odznaczeń nie można przyznać równocześnie. 

 

 

 



§ 4 

Odznaczenia o których mowa w §2 mogą być przyznane:  

1) Doradcy podatkowemu  legitymującemu się co najmniej dziesięcioletnim stażem 
wykonywania zawodu doradcy podatkowego  za wybitne osiągnięcia, w szczególności 
gdy: 
a) wykazuje się wybitnymi kwalifikacjami zawodowymi uznanymi przez środowisko 

naukowe lub zawodowe, 
b) uzyskał wzorową ocenę swojej pracy w środowisku,  
c) posiada wyjątkowe zasługi przynajmniej w jednej z niżej wymienionych dziedzin: 

 nauki i dydaktyki w zakresie doradztwa podatkowego, 
 stanowieniu prawa podatkowego, 
 pracy społecznej na rzecz środowiska doradców podatkowych,                                                                                            
 obrony praw podatnika w postępowaniu przed organami podatkowymi jak i 

sądami administracyjnymi. 
2) Osobie nie będącej doradcą podatkowym, która poprzez swoją działalność wniosła 

wybitny wkład w rozwój Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  
i przyczyniła się do: 
a) promowania zawodu doradcy podatkowego  w kraju lub poza jego granicami, 
b) rozsławiania dobrego imienia Małopolskiego Oddziału KIDP. 

 

§ 5 

Odznaka „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ” 
może być nadana doradcy podatkowemu legitymującemu się co najmniej pięcioletnim  
okresem wykonywania zawodu oraz osobie nie będącej doradcą podatkowym, która 
wyróżniła się osiągnięciami, poprzez: 

a) przyczynienie się do rozwoju zawodu doradcy podatkowego w zakresie działalności 
społecznej na rzecz Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 
pracy w organach Izby oraz pracy  naukowej,  

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego. 
 

§ 6 

1. Prawo występowania z wnioskiem o przyznanie odznaczeń, o których mowa w § 2 
przysługuje: 
a) Przewodniczącemu Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych  
b) Zarządowi Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  
c) grupie doradców podatkowych w liczbie 20 osób.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej należy kierować do Kapituły ds. 
Odznaczeń. 

3. Wniosek powinien zawierać: 
1) dane osobowe, 
2) uzasadnienie nadania odznaczenia. 

 

 

 

 



§ 7 

1. Kapitułę ds. Odznaczeń powołuje Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych i w jej skład wchodzi Zarząd Oddziału wybranej  kadencji oraz 
byli Przewodniczący Zarządu  Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych.  

2. Przewodniczącym  Kapituły jest Przewodniczący Zarządu danej kadencji .   
3. Obsługą administracyjną Kapituły ds. Odznaczeń zajmuje się Biuro Małopolskiego 

Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych .  
 

§ 8 

1. Kapituła ds. Odznaczeń rozpatruje wnioski, o których mowa w § 6 na posiedzeniach 
zwołanych przez  Przewodniczącego Kapituły ds. Odznaczeń. 

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Kapituły przesyłane jest do członków Kapituły na siedem 
dni przed terminem posiedzenia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący  Kapituły  może zwołać 
nadzwyczajne posiedzenia Kapituły bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 9  

1. Posiedzenie Kapituły jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa składu 
Kapituły.  

2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Kapituły lub z jego upoważnienia inny członek 
Kapituły przedstawia członkom wnioski wraz z uzasadnieniem merytorycznym 
spełniającym wymagania określone w § 4 lub § 5. 

3. Głosowanie w sprawie wniosków jest tajne. 
4. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły, a w razie jego nieobecności członka 
upoważnionego do prowadzenia posiedzenia. 

5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, którego załącznikami są lista obecności 
oraz wnioski o nadanie odznaczenia. 

6. Protokół z posiedzenia zostaje przekazany Zarządowi Małopolskiego Oddziału KIDP. 
 

§ 10 

1. Nadane odznaczenia wręcza Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP lub  
z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący, podczas uroczystości korporacyjnych. 

2. Osobom odznaczonym wręcza się odznaczenie oraz legitymację. 
 

§ 11 

1. Nazwiska osób, którym nadano odznaczenia, wpisuje się do rejestru osób 
odznaczonych. 

2. Dokumentację związaną z procesem nadania odznaczenia oraz rejestr osób 
odznaczonych prowadzi Biuro Małopolskiego Oddziału KIDP. 

 
 

§ 12 

1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia medalu lub odznaki, Małopolski Oddział 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych  na prośbę osoby odznaczonej lub członka 



najbliższej rodziny może ponownie wydać medal lub odznakę. Ponowne wydanie 
odznaczenia następuje za zwrotem kosztów jego wytworzenia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia 
legitymacji nadanego medalu lub odznaki. Wówczas Małopolski Oddział Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych może wydać nieodpłatnie wtórnik legitymacji. 
 

§ 13 

1. Kapituła  może podjąć decyzję o pozbawieniu odznaczenia na wniosek  osób i organów 
wymienionych w § 6 ust. 1 oraz z własnej inicjatywy. 

2. Nadane odznaczenie może zostać odebrane w szczególności w przypadku stwierdzenia, 
że: 

1) nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,  
2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia.  

3. O podjętej decyzji, na mocy której odbiera się odznaczenie, Przewodniczący Kapituły  
informuje daną osobę na piśmie. 

 

§ 14 

1. W przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu odznaczenia, Biuro Małopolskiego 
Oddziału KIDP wzywa osobę, która została pozbawiona odznaczenia, do zwrotu 
odznaczenia wraz z legitymacją. 

2. Znajdujące się w rejestrze osób odznaczonych nazwisko osoby, której odebrano 
odznaczenie, jest wykreślane z adnotacją o przyczynie i dacie decyzji o odebraniu 
odznaczenia. 

 

§ 15 

Nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących odznaczeń zawartych w Statucie  
i niniejszym Regulaminie sprawuje Przewodniczący Kapituły ds. Odznaczeń. 

 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  

 

 

 
 
 


