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Doradca podatkowy na dobry start w biznesie 

  
FOTO: Lista doradców Start Biznes 
 
Prawie tysiąc osób w Wielkopolsce, a kilkaset na Śląsku i w Małopolsce, skorzystało do tej pory                    
z darmowych konsultacji z doradcami podatkowymi, którzy biorą udział w akcji "Start Biznes". 
Kandydaci na przedsiębiorców dowiadują się m.in. jak rozpocząć działalność gospodarczą i jaką 
wybrać formę opodatkowania. Wśród zainteresowanych akcją coraz częściej są obcokrajowcy, 
chcący założyć w Polsce swoje firmy. 
Na udział w akcji "Start Biznes" zdecydowało się do tej pory siedem oddziałów Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych: wielkopolski, łódzki, małopolski, opolski, pomorski, śląski i kujawsko-pomorski. Niektórym 
udało się nawiązać stałą współpracę z samorządami miast i gmin. 

W Krakowie już od sierpnia 2014 roku działa stanowisko informacyjne w Urzędzie Miasta, w którym doradcy 
podatkowi pełnią dyżury w pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca. Według Andrzeja Bazarnika, 
przewodniczącego Małopolskiego Oddziału KIDP, zainteresowanie bezpłatnymi poradami jest duże, ostatnio 
także ze strony obywateli Ukrainy. 

"Kontakty z Ukraińcami są bardzo pozytywne, oni są optymistycznie nastawieni" - powiedział Andrzej 
Bazarnik. Dodał, że ich entuzjazm wcale nie maleje po poznaniu zasad obowiązujących przy otwieraniu                        
i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. 

www.startbiznesdp.pl, czyli doradcy podatkowi dla młodych przedsiębiorców 
Korzystając z doświadczeń krakowskich, Wielkopolski Oddział KIDP od 2015 roku organizuje bezpłatne 
dyżury doradców podatkowych w siedzibach dziewięciu samorządów: w Poznaniu, Chodzieży, Czerwonaku, 
Kaliszu, Nowym Mieście nad Wartą, Suchym Lesie, Ostrowie Wielkopolskim, Rychwale i Stęszewie. 

Ewa Szypowicz, przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału KIDP, powiedziała, że bardzo duże 
zainteresowanie bezpłatnymi poradami jest głównie w Poznaniu, i według niej „Urząd Miasta jest z tego 
bardzo zadowolony”. 

"W mniejszych miejscowościach spodziewaliśmy się większego zainteresowania dyżurami naszych 
doradców" - przyznała Ewa Szypowicz. 

Wielkopolski Oddział KIDP liczy jednak na systematyczny wzrost zainteresowania akcją "Start Biznes", gdyż 
„osobom, które zdecydują się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy, jest zdecydowanie łatwiej” - 
podkreśliła Ewa Szypowicz. Progres akcji można obserwować na stronie www.startbiznesdp.pl. 
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Kolejna ofensywa dla przedsiębiorczości: Śląski Oddział KIDP 

Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych stara się, aby każdy przedsiębiorca, przy 
składaniu w urzędzie wniosku o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej - PAP), został poinformowany przez urzędników o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady. 
Akcja ma być prowadzona przy współpracy 11 miast: Sosnowca, Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, 
Jastrzębia Zdroju, Jaworzna, Katowic, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Zawiercia oraz Piekar Śląskich. 

"Informujemy, ostrzegamy i doradzamy przedsiębiorcom po to, by nadzieja i optymizm towarzyszące 
otwieraniu własnego biznesu nie przysłoniły trudności wynikających z formalnej strony tego przedsięwzięcia" 
- napisał zarząd Śląskiego Oddziału KIDP w przesłanej do samorządów ofercie współpracy. 

Według Piotra Maciejewskiego, wiceprzewodniczącego Śląskiego Oddziału KIDP, zainteresowanie ze strony 
samorządów jest bardzo duże, czego dowodem mogą być ostatnie rozmowy w Katowicach. 

"Współpraca doradców podatkowych z samorządami da wyraźne wsparcie początkującym przedsiębiorcom” 
- ocenił. 

Jego zdaniem, to samorządy ostatecznie zadecydują o formule współpracy z KIDP. Jako przykład wskazał 
doświadczenia Jastrzębia Zdroju, gdzie prowadzone były bezpośrednie rozmowy doradców podatkowych                    
z osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą. To, według Maciejewskiego, jest bardziej skuteczne 
niż spotkania o charakterze ogólnym. 

Według niego są duże szanse, że do października 2016 roku zostaną przełamane wszystkie bariery                          
i ustalona platforma stałej współpracy między doradcami podatkowymi, samorządami i urzędami pracy                      
na Śląsku. 

Jak komunikacja to przez Internet, czyli przykład przyszedł z Wielkopolski 

Andrzej Bazarnik uważa, że warto rozwinąć opracowany i sprawdzony już przez Wielkopolski Oddział KIDP 
„mechanizm kontaktowania się przedsiębiorców z doradcami” (na stronie startbiznesdp.pl - przyp. PAP). 
Polegałoby to na tym, że w Internecie i na stronach Małopolskiego Oddziału będzie zamieszczona 
informacja o akcji "Start Biznes", a jeżeli samorządy się zgodzą, to publikowana byłaby także na stronach 
samorządów. 
Również Andrzej Bazarnik zauważył, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest gotowa na współpracę                  
z samorządami, mogłaby np. uczestniczyć w spotkaniach z pracownikami administracji, którzy obsługują                      
i rejestrują przedsiębiorców w CEIDG. 

"Na spotkaniach tych wzajemnie moglibyśmy wymienić się wiedzą i doświadczeniem, a pracownicy 
administracji mieliby do dyspozycji ulotki z informacją o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady przez 
przedstawiciela korporacji doradców podatkowych" - podkreślił. 

Zainteresowani bez problemu ustaliliby, jak i gdzie takiego doradcę odnaleźć, a doradca uczestniczący w tej 
akcji byłby zobowiązany do udzielenia jednorazowej, bezpłatnej usługi. Dopiero po takim spotkaniu 
początkujący przedsiębiorca podejmowałby decyzję, czy jest zainteresowany dalszą współpracą z doradcą 
podatkowym. Krakowski Oddział KIDP liczy, że wszystko będzie ustalone do września lub października 2016 
r. 

"Jednym z elementów tej akcji jest wsparcie przedsiębiorców, a drugim, pokazanie obszernej, 
interdyscyplinarnej wiedzy naszego zawodu” - powiedział Andrzej Bazarnik. Dodał, że niektórzy doradcy 
podatkowi w Małopolsce stają także doradcami gospodarczymi, tak jak w wielu krajach anglosaskich. W ten 
sposób odpowiadają na oczekiwania zwłaszcza tych przedsiębiorców, z którymi doradcy podatkowi 
współpracują od lat. 

Korzystajmy z dobrych wzorów naszych sąsiadów 

http://startbiznesdp.pl/


Ewa Szypowicz uważa, że znaczenie doradców podatkowych w Polsce będzie rosło, podobnie jak 
znaczenie uczciwych, solidnych przedsiębiorców. Według niej tacy są niemal wszyscy uczestnicy życia 
gospodarczego w Wielkopolsce, a nadużycia zdarzają się bardzo rzadko. 

"Przedsiębiorca, który chce żyć, zapewnić byt swojej rodzinie i rozwijać się, stara się, żeby jego 
przedsiębiorstwo było prowadzone prawidłowo" - podkreśliła. 

WOKIDP zmierza w kierunku rozwiązań sprawdzonych przez ponad 60 lat u naszych sąsiadów zza Odry. 
Ewa Szypowicz zwróciła uwagę na to, że niemieccy doradcy podatkowi mają bardzo silną, 
niekwestionowaną pozycję w życiu gospodarczym i prawnym. 

"W Niemczech jest tak, że jeżeli doradca podpisze się pod jakimś dokumentem, bilansem czy zeznaniem 
podatnika, to taki dokument ma należną mu rangę, a osoba, która rozlicza się za pośrednictwem doradcy 
podatkowego może liczyć na udogodnienia lub ułatwienia w rozliczeniach z fiskusem" - powiedziała 
przewodnicząca WOKIDP. Dodała, że niemieccy doradcy są traktowani po partnersku, zarówno przez resort 
finansów, jak i przedsiębiorców i chciałaby, aby podobnie było w Polsce. 

"Krajowa Rada Doradców Podatkowych z zadowoleniem przyjmuje i wspiera wszelkie akcje Oddziałów 
Regionalnych, zwłaszcza mające na celu wsparcie przedsiębiorców i podatników w prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej" - stwierdził Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych. 

Jak dodał, podkreślenia wymaga fakt, że nasze działania kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, ale także 
do osób fizycznych nie zajmujących się biznesem. 

"Przypomnieć należy chociażby o corocznych akcjach PIT dla osób z niepełnosprawnością czy dniach 
otwartych, podczas których podatnicy mogą uzyskiwać bezpłatne porady prawne przy sporządzaniu zeznań 
podatkowych" - zaznaczył wiceprzewodniczący KRDP. 
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