
 

 
Załącznik do uchwały nr 12/2022 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Zasad etyki doradców podatkowych 
 
 

PUNKTOWY SYSTEM OCENY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

FORMA PODNOSZENIA 
KWALIFIKACJI 

PUNKTACJA  
ZA SZKOLENIA 

SPOSÓB WERYFIKACJI PUNKTACJI 

Szkolenia organizowane przez Mazowiecki Oddział KIDP 

Szkolenia stacjonarne, 
webinarium, 

Szkolenia e-learningowe 
 

1 pkt. za 1 godz. szkoleniową 
= 60 minut 

Na podstawie listy obecności. Punkty 
wprowadzane są po szkoleniu przez 

pracowników Biura bezpośrednio do systemu. 
 

Warsztaty, seminaria, 
zakończone testem 

1,5 pkt. za 1 godz. 
szkoleniową = 60 minut 

Konferencje jednodniowe 

 i wielodniowe 

ilość punktów równoważna 
ilości godzin 

konferencyjnych, przerw 
kawowych, na lunch nie 

wlicza się   

1 pkt. za 1 godz. szkoleniową 
= 60 minut 

Szkolenia organizowane przez jednostki organizacyjne KIDP lub inne Regionalne Oddziały KIDP 

 Szkolenia stacjonarne, 
webinarium, 

Szkolenia e-learningowe 
 

1 pkt. za 1 godz. szkoleniową 
= 60 minut 

Na podstawie listy obecności.  Punkty 
wprowadzane są po szkoleniu przez 

pracowników jednostki organizacyjnej KIDP 
lub Regionalnego Oddziału KIDP bezpośrednio 

do systemu. 

Warsztaty, seminaria, 
zakończone testem 

1,5 pkt. za 1 godz. 
szkoleniową = 60 minut 

Konferencje jednodniowe i 
wielodniowe 

ilość punktów równoważna 
ilości godzin 

konferencyjnych, przerw 
kawowych, na lunch nie 

wlicza się 

1 pkt. za 1 godz. szkoleniową 
= 60 minut 

Publikacje  
10 kt   1  

 
Publikacja artykułu lub innej 

podobnej formy 

3 pkt. za każdą pełną stronę 
znormalizowanego 

maszynopisu, max 10 
punktów za jeden artykuł 

 
Na podstawie skanu publikacji, który zawiera 
imię i nazwisko autora, datę publikacji, tytuł, 

spis treści lub treść w zależności od formy 
publikacji** 

 

Publikacja książkowa lub 
równoważna (np. w formie 

elektronicznej) w tym również 
publikacja współautorska, 

obejmująca przynajmniej 30 
stron znormalizowanego 

maszynopisu 

24 punkty 



Pozostałe formy szkoleniowe  
 

Wygłoszenie wykładu prelekcji 
lub podobnej formy 

3 pkt za 1 godz. szkoleniową 
= 60 minut 

Na podstawie zaświadczenia firmy 
szkoleniowej/zawartą umową, 

korespondencją mailową itp. zawierające 
określenie formy kształcenia oraz ilości 

godzin* 

 
Zdanie egzaminu na doradcę 

podatkowego 
24 pkt 

 
Na podstawie oświadczenia  

 

Studia podyplomowe, 
doktoranckie, studia 

magisterskie kolejny fakultet, 
uzyskanie stopnia naukowego 

doktora 

24 pkt 
Na podstawie zaświadczenia o ukończeniu 

studiów lub skanu dokumentów 

Patronat nad odbyciem praktyki 
zawodowej 

8 pkt Na podstawie oświadczenia  

Szkolenia/Konferencje/Seminaria 
organizowane przez inne 

instytucje szkoleniowe o zakresie 
działania zbieżnym z tematyką 

egzaminu na doradcę 
podatkowego 

1 pkt. za 1 godz. szkoleniową 
= 60 minut 

Na podstawie zaświadczenia wystawionego 
przez organizatora szkolenia* 

 
*Na certyfikacie szkoleniowym powinny znaleźć się informacje takie jak: tytuł szkolenia, data szkolenia, 
liczba godzin szkoleniowych,  
**Na poświadczeniu wydania publikacji powinny być widoczne: data wydania publikacji, miejsce publikacji, 
tytuł, imię i nazwisko autora. W celu poświadczenia wydania publikacji należy załączyć obraz artykułu, 
okładki lub spisu treści książki (w zależności od charakteru wydawnictwa). Obraz można uzyskać za 
pomocą skanera lub aparatu cyfrowego.  


