Uchwała Nr 4/2009
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17
października 2009r.
w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach.
Na podstawie przepisu art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo
o adwokaturze (Dz.U.02.123.1058 j.t. ze zm.) Zgromadzenie Izby
Adwokackiej uchwala co następuje:
1. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Kielcach nadaje Izbie Statut,
który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Kielcach zobowiązuje
Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach do dostosowania
informacji zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz w ewidencji podatników
prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Kielcach do przepisu art. 10
ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz..1058 z późniejszymi zmianami).
U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo o adwokaturze
Naczelna Rada Adwokacka,. Izby Adwokackie oraz Zespoły Adwokackie
mają osobowość prawną. Przepis art. 39 pkt. 2 wskazanej ustawy
stanowi, Ŝe organem Izby Adwokackiej jest Okręgowa Rada Adwokacka.
Na podstawie przepisów zawartych w odrębnych aktach prawnych
obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów
Gospodarki Narodowej a takŜe w innych rejestrach podlegają osoby
prawne, a nie ich organy. Mając na względzie powyŜszą regulację
prawną naleŜy wskazać, iŜ koniecznym jest odpowiednie dostosowanie
danych Izby Adwokackiej w Kielcach do ustawowych wymogów. Celem
spełnienia opisanych obowiązków ustawowych konieczne jest zaś
uchwalenie statutu Izby, którego postanowienia znajdą odzwierciedlenie
w odpowiednich rejestrach.
Przepis art. 17 ust. 1 pkt. 4 i 40 ustawy z dnia 15.02.1992r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami) stanowi, Ŝe zasadniczo
wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym

jest m. in. działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa,
dobroczynności, pomocy społecznej - w części przeznaczonej na te cele.
Ponadto nie podlegają opodatkowaniu składki członkowskie członków
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części
nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Mając na względzie
ustawowe cele adwokatury, które znajdują odzwierciedlenie
w postanowieniach Statutu Izby Adwokackiej w Kielcach,
a w szczególności działalność szkoleniową (oświatową), naukową oraz
w zakresie pomocy społecznej polegającej na organizowaniu bezpłatnych
porad prawnych naleŜy wskazać, Ŝe w przypadku przeznaczenia całości
dochodów Izby na cele statutowe w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4
wskazanej ustawy wpływy te są zwolnione z podatku dochodowego od
osób prawnych.
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik
STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
Postanowienia ogólne
§1
1. Izba nosi nazwę „Świętokrzyska Izba Adwokacka” zwana w
dalszej części Statutu Izbą.
2. Izbę stanowią adwokaci, mający siedzibę zawodową na terenie
Izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka
oraz aplikanci adwokaccy wpisani na listę aplikantów prowadzoną
przez Izbę.
§2
1. Siedzibą Izby jest Miasto Kielce.
2. Izba posiada osobowość prawną.
3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo
o adwokaturze, Regulaminów i uchwał Krajowego Zjazdu
Adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Statutu.
Cele Izby
§3
Celem Izby jest
1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań
adwokatury,
2) reprezentowanie członków Izby i ochrona ich praw,
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o
wykonywaniu zawodu adwokata,
4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów
adwokackich,
5) propagowanie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich
przestrzeganie,
6) integracja członków Izby poprzez organizację imprez kulturalnooświatowych i sportowych,
7) wspieranie członków izby oraz ich rodzin w sytuacjach losowych
poprzez udzielanie pomocy materialnej,
8) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i
rozporządzanie nim.

§4
1. Realizacja powyŜszych celów opiera się na społecznej pracy
członków Izby z zastrzeŜeniem, Ŝe w granicach określonych
uchwałami Okręgowej Rady Adwokackiej członkom Izby mogą być
wypłacane diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu
pełnionych społecznie obowiązków na rzecz samorządu
adwokackiego. Izba moŜe zatrudniać pracowników lub zlecać
odpłatnie prowadzenie swych spraw.
2. Zadania Izby są realizowane za pośrednictwem jej organów.
§5
1. Izba moŜe prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej moŜe być przeznaczony jedynie
na realizację celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do
podziału pomiędzy jej członków.
Organy Izby
§6
Organami Izby są:
1) zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących
zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów-członków Izby.
2) okręgowa rada adwokacka,
3) sąd dyscyplinarny
4) komisja rewizyjna
§7
Skład oraz zakres działania poszczególnych organów Izby określa
ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, Regulaminy i
uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej i
Zgromadzenia Izby.
Majątek Izby i gospodarka finansowa
§8
1. Majątek Izby stanowią środki pienięŜne, papiery wartościowe,
nieruchomości i ruchomości.
2. Źródłami powstania majątku Izby są:
a) składki członkowskie

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności
prywatnej, zbiórki publiczne,
c) dochody z własnej działalności, dochody z majątku Izby,
dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością
lub w uŜytkowaniu Izby,
e) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na
podstawie odrębnych przepisów.
f) przychody z tytułu opłat za przeprowadzanie egzaminów
adwokackich uiszczanych przez aplikantów adwokackich
przystępujących do egzaminu adwokackiego w oparciu o
przepisu ustawy i w wysokości ustalonej przez organy Izby w
granicach ich kompetencji.
3. Środki pienięŜne, niezaleŜnie od źródeł ich pochodzenia, powinny
być przechowywane na rachunkach bankowym Izby przy
uwzględnieniu bieŜących potrzeb.
4. Zaciąganie zobowiązań, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz
umarzanie zobowiązań następuje na podstawie uchwały
Okręgowej Rady Adwokackiej. Uprawnienia te mogą być
wyłączone lub ograniczone uchwałami Zgromadzenia Izby.
§9
Izba prowadzi gospodarkę finansową oraz dokumentację organizacyjną i
rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Reprezentacja
§ 10.
1. Izbę reprezentuje Dziekan lub upowaŜniony członek Prezydium
ORA.
2. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych konieczne jest
współdziałanie dwóch członków Prezydium ORA w tym Dziekana
lub Wicedziekana.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Niniejszy statut obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez
Zgromadzenie Izby.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Izby.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem
zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa a w szczególności
przepisy Ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.
U. 2002 nr 153, poz. 1271 z późn. zmianami).

