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STATUT
KRAJOWEJ IZBY ADWOKATÓW KOŚCIELNYCH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych (w skrócie: KIAK) jest Stowarzyszeniem powołanym
do życia na bazie działającego od 2007 roku, niesformalizowanego i dobrowolnego
zrzeszenia osób (prawników kanonistów) pod nazwą Korpus Adwokatów Kościelnych w
Polsce.

2. Stowarzyszenie jest podmiotem ogólnokrajowym, zrzeszającym osoby fizyczne (duchowne i
świeckie) wykonujące w sądach kościelnych w Polsce funkcję adwokata, w tym czynności
procesowe zawodowego pełnomocnika i adwokata oraz przyjęte do KIAK.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa, a szczególnie na rzecz
wiernych Kościoła Katolickiego. Jego członkowie wspierają urzeczywistnianie
chrześcijańskiej doktryny, pomoc w realizacji praw wiernych, w tym ożywianie duchem
chrześcijańskim porządku doczesnego, zwłaszcza w życiu rodzinnym (zob. kan. 298 § 1
Kodeksu Prawa Kanonicznego).

4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa kanonicznego, zwłaszcza kan. 298-299,
304-309 i 321-326 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także przepisów powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w tym ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

5. Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych jest jedynym, uznanym przez Konferencję Episkopatu
Polski, podmiotem prawa, który prowadzi rejestr osób wykonujących czynności procesowe
zawodowego pełnomocnika i adwokata kościelnego we wszystkich sądach kościelnych w
Polsce.

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na gruncie prawa kanonicznego i prawa polskiego.
7. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
8. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą

Stowarzyszenia jest Warszawa.
§ 2

Stowarzyszenie poprzez swój Zarząd współpracuje z Radą Prawną Konferencji Episkopatu
Polski, Biskupami Diecezjalnymi, Kuriami Biskupimi, Sądami Kościelnymi, ośrodkami
naukowymi w kraju i za granicą, zwłaszcza z wydziałami Prawa kanonicznego, Teologii, Prawa
i Administracji, Nauk o rodzinie, a także z innymi instytucjami potrzebującymi pomocy
Stowarzyszenia.

§ 3

1. Stowarzyszenie posługuje się własną pieczęcią i logiem.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną.
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Rozdział II
CELE I ZADANIA

§ 4

Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych realizuje następujące cele i zadania:
1. Prowadzi działalność formacyjną i dydaktyczną członków Izby, ułatwia wymianę

doświadczeń, wypracowywanie wysokich standardów udzielania pomocy prawnej, ułatwia
członkom Izby zapoznawania się z nowymi dokumentami Kościoła Katolickiego
dotyczącymi procesów kościelnych i pracy adwokatów, a także z literaturą z tego zakresu.

2. Zajmuje się integracją i promocją środowiska adwokatów kościelnych, propaguje etyczne
korzystanie z praw wiernych.

3. Prowadzi rejestr adwokatów kościelnych w Polsce.
4. Wspiera urzeczywistnianie chrześcijańskiej doktryny, pomaga w realizacji praw wiernych, w

tym ożywianie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, zwłaszcza w życiu rodzinnym.
5. Uczestniczy w procesie tworzenia prawa regulującego wykonywanie zawodu adwokata

kościelnego.
6. Występuje w imieniu członków Izby na zewnątrz wobec podmiotów prawa polskiego i

instytucji kościelnych, krajowych i międzynarodowych, we wszystkich sprawach
dotyczących wykonywania zawodu adwokata kościelnego.

7. Chroni prawa swoich członków w kraju i za granicą. W razie nieuzasadnionego ograniczania
podczas procesu praw członka KIAK lub reprezentowanej przez niego strony procesowej
wspiera go w ewentualnych sporach z trybunałem, jego członkiem lub stroną procesową.

8. Prezentuje opinie i stanowiska we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby
wobec organów instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych i gospodarczych.

9. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
swojej działalności.

10. Zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi swoich członków w związku z nieprawidłowym
wykonywaniem zadań, naruszeniem przepisów prawa polskiego, prawa kanonicznego, w
tym przepisów instrukcji procesowych Stolicy Apostolskiej oraz zasad etyki zawodowej.

§ 5

Swoje cele i zadania Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych realizuje poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktycznej i badawczej, służącej realizacji celów

statutowych.
2. Organizację i współorganizację sympozjów, spotkań tematycznych i konferencji naukowych,

oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
3. Pozyskiwanie środków na cele statutowe, organizowanie dobrowolnych zbiórek na wsparcie

działalności Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych.
4. Tworzenie projektów informatycznych, w tym m.in. zakup i tworzenie aplikacji i stron

internetowych w celu promocji i reklamy Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych oraz dzieł,
w jakich uczestniczy Stowarzyszenie w swojej działalności.

5. Zlecanie zadań (odpłatnych lub nieodpłatnych) podmiotom zewnętrznym w celu realizacji
zadań statutowych.

6. Organizację wyjazdów i spotkań formacyjno-integracyjnych.
7. Prowadzenie doradztwa prawnego.
8. Działalność charytatywną.
9. Współpracę z mediami.
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§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, również

spośród swoich członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla potrzeb i celów realizacji

działalności statutowej.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji prowadzących
działalność zbieżną z przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkowie Izby dzielą się na:
a) czynnych,
b) honorowych,
c) stowarzyszonych.

2. Członkiem czynnym Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych w Polsce może zostać każdy
adwokat kościelny, spełniający wymagania określone w kan. 1483 KPK, w tym mający
zatwierdzenie do wykonywania tej funkcji przez któregokolwiek katolickiego biskupa
diecezjalnego w Polsce i każdy adwokat Roty Rzymskiej.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, realizująca w
swojej działalności chrześcijańską doktrynę moralną i etyczną, prowadząca dzieła uznane przez
władzę kościelną za godne do naśladowania i wspierania, odznaczająca się zasługami za pracę
na rzecz potrzebujących, instytucji i programów społecznych służących realizacji i
urzeczywistnianiu w świecie Społecznej Nauki Kościoła, w tym podejmująca działania na rzecz
tworzenia porządku prawnego w duchu chrześcijańskim.
4. Członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych w Polsce może zostać
każdy adwokat kościelny mający zatwierdzenie do wykonywania tej funkcji przez katolickiego
biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu w kraju innym niż Polska.

§ 9

Przyjmowanie członków Stowarzyszenia dokonywane jest przez Zarząd Krajowej Izby
Adwokatów Kościelnych w Polsce, na pisemny wniosek zainteresowanego z wymaganymi
załącznikami. Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 10
UPRAWNIENIA CZŁONKÓW CZYNNYCH, HONOROWYCH I STOWARZYSZONYCH

1. Członek czynny Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych w Polsce ma prawo do:
a) otrzymywania zaproszeń na zebrania KIAK;
b) zgłaszania Zarządowi propozycji tematów obrad, które powinny być omówione na

Walnym Zgromadzeniu, przynajmniej na 7 dni przed jego terminem;
c) otrzymywania powiadomień o ważnych aktach prawnych dotyczących pracy

adwokatów kościelnych;
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d) zgłaszania do Zarządu KIAK pisemnych opinii o pracy adwokatów i sądów
kościelnych, mających służyć usprawnieniu ich pracy;

e) pełnego udziału w działalności Stowarzyszenia, w tym czynnego i biernego prawa
wyborczego w głosowaniach dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia;

f) głosowania we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem obrad na
Walnym Zgromadzeniu;

g) odwołania się od decyzji Zarządu (w ciągu 14 dni od jej otrzymania) do Walnego
Zgromadzenia;

h) powoływania się w swojej działalności zawodowej na przynależność do KIAK.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada uprawnienia wymienione w niniejszym

paragrafie w ust. 1 pkt. a) - d) oraz f) - h).
3. Członek stowarzyszony korzysta z uprawnień, o jakich mowa w niniejszym paragrafie

ust. 1 pkt. a) - c), f) - h) oraz posiada czynne prawo wyborcze.

§ 11
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

1. Każdy czynny i stowarzyszony członek Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych jest
zobowiązany:
a) Wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem i katolickimi zasadami moralnymi

wszystkie swoje obowiązki zawodowe.
b) Udzielać pomocy innym adwokatom kościelnym ze Stowarzyszenia.
c) Czynnie uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia, w tym w Walnych

Zgromadzeniach i w spotkaniach szkoleniowo–formacyjnych.
d) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i adwokatów kościelnych w Polsce.
e) Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.
f) Wykonywać uchwały podjęte przez Władze Stowarzyszenia.
g) Przestrzegać Statutu Stowarzyszenia oraz Zasad Etyki Adwokatów Kościelnych.
h) Powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu do korespondencji.
i) Dostarczać Zarządowi KIAK uwierzytelnione kopie każdej nowej aprobaty biskupa

do pełnienia funkcji adwokata kościelnego.
j) Wypełniać polecenia, wydawane przez Zarząd Izby w konkretnej sprawie.
k) Upowszechniać informacje o Stowarzyszeniu i możliwościach otrzymania

kompetentnej kanonistycznej pomocy prawnej także u innych członków Krajowej
Izby Adwokatów Kościelnych.

2. Członek honorowy jest obowiązany dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12
ZAWIESZENIE I USTANIE CZŁONKOSTWA

1. Zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia może zostać członek czynny i
stowarzyszony.

2. Zawieszenie członkostwa następuje z powodu:
a) trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu

zatwierdzającym działalność organów Stowarzyszenia za pełny okres rozliczeniowy;
b) nieopłacania składek członkowskich za trzy pełne lata;
c) naruszenia zasad etyki zawodowej w związku z wykonywaniem czynności

zawodowych;
d) działania na szkodę Stowarzyszenia, nawet w stopniu lekkim, w tym

nieusprawiedliwione zaniechanie lub odstąpienie od obowiązków nałożonych przez
Zarząd w konkretnej sprawie.
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3. Gdy zachodzi choćby jedna z powyższych przyczyn, decyzję o zawieszeniu podejmuje
Zarząd KIAK.

4. Członkostwo w KIAK ustaje na skutek:
a) śmierci,
b) pewnego i dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie

Zarządowi,
c) uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa.

5. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 4 pkt c) w przypadku:
a) cofnięcia aprobaty przez biskupa diecezjalnego i braku aprobaty od innego biskupa

diecezjalnego;
b) trwającego ponad 12 miesięcy braku aktualnej aprobaty biskupa na adwokata

kościelnego;
c) ustalenia zachowania adwokata kościelnego, zarówno w życiu zawodowym, jak i

prywatnym, sprzecznego z moralnością, dobrymi obyczajami, normami prawa
kanonicznego, prawa polskiego oraz niniejszego Statutu;

d) ustalenia działania adwokata na szkodę Stowarzyszenia;
e) braku wypełnienia zaległych zobowiązań członkowskich w ciągu 12 miesięcy od dnia

powiadomienia go (na podany adres pocztowy lub elektroniczny) o zawieszeniu go
oraz braku wniosku o przywrócenie pełnych praw członkowskich.

6. Członek zawieszony traci wszelkie uprawnienia, jakie mu dotąd przysługiwały na mocy
Statutu.

7. Członek zawieszony jest obowiązany dbać o dobre imię Stowarzyszenia, opłacać składki
oraz przestrzegać etyki zawodowej adwokata kościelnego.

8. Od decyzji w sprawie zawieszenia lub ustania członkostwa zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia
decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Władzami Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna.

2. Powyższe organy KIAK podejmują decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej

zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Zasady wyboru Władz Stowarzyszenia oraz organizację pracy i tryb prowadzenia ich

obrad określają Regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
5. Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej i

Dyscyplinarnej należy do Zarządu.
6. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej trwa trzy lata.
7. Uzupełnienie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w trakcie

kadencji dokonuje się w drodze dokooptacji.
8. Pierwszy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej zostaje powołany na

Walnym Zgromadzeniu Założycieli Stowarzyszenia.
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§ 14
Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie składa się z czynnych i stowarzyszonych członków Izby. Stanowi
ono najwyższą władzę Stowarzyszenia. Nie należą do niego członkowie zawieszeni.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej i Dyscyplinarnej lub na wniosek grupy co najmniej 1/4 członków Walnego
Zgromadzenia.

3. Każdy czynny członek Walnego Zgromadzenia posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
Każdy stowarzyszony członek Walnego Zgromadzenia posiada czynne prawo wyborcze.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) wyznaczanie kierunków działalności Izby;
b) uchwalanie budżetu;
c) uchwalenie Zasad Etyki Adwokata Kościelnego;
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i

Dyscyplinarnej;
e) udzielanie absolutorium Zarządowi;
f) uchwalenie Statutu i regulaminów oraz ich zmian;
g) podjęcie decyzji o nadaniu statusu członka honorowego;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich;
i) rozpatrzenie odwołania od decyzji Zarządu, np. w sprawie przyjęcia, zawieszenia lub

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
k) podjęcie decyzji w każdej sprawie nienależącej do zakresu kompetencji pozostałych

organów Izby.

§ 15
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym. Prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Do skutecznej reprezentacji Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli, wystarcza

działanie samego Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Zarząd w szczególności:

a) Wykonuje uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia.
b) Podejmuje decyzje o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, o zawieszeniu i

ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
c) Realizuje cele i kierunki działalności Stowarzyszenia.
d) Sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia.
e) Wydaje decyzje wobec członków Stowarzyszenia m.in. w celu ochrony realizacji zadań

statutowych.
f) Proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyznanie osobie wybitnie zasłużonej dla Kościoła

lub promocji wartości chrześcijańskich członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu.
g) Podejmuje inne zadania, zgodnie z przepisami prawa, należące ze swej natury do

kompetencji władzy wykonawczej.
6. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:

a) śmierci,
b) rezygnacji z pełnionej funkcji,
c) odwołania.
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8. Powodem odwołania może być:
a) Działanie na szkodę Stowarzyszenia, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
b) Utrata pełnej zdolności do czynności prawnych.
c) Uchwała Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w

konkretnej sprawie.

§ 16
Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna

1. Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. Składa się ona z 3 do 5 członków.
3. Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna podlega bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu.
4. Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna w szczególności:

a) Prowadzi wszechstronną kontrolę bieżącej działalności Zarządu, w tym kontrolę
finansową Stowarzyszenia.

b) Składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
c) Występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
d) Orzeka w sprawach wniesionych przeciwko członkom KIAK o działalność na szkodę

Stowarzyszenia, o naruszenie norm prawa kanonicznego lub etyki zawodowej.
e) Składa wnioski, opinie i zalecenia do Zarządu i Walnego Zgromadzenia w zakresie

swoich kompetencji, w tym w sprawach przekazanych jej do rozpoznania przez
Zarząd.

5. Członek Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej nie może być jednocześnie członkiem
Zarządu.

§ 17
Kontrola nadzwyczajna

1. Walne Zgromadzenie przedstawia corocznie Konferencji Episkopatu Polski
sprawozdanie z działalności Izby (zob. kan. 305 KPK).

2. Konferencja Episkopatu Polski może w każdym czasie zwrócić się do właściwego organu
Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych z wnioskiem o udzielenie informacji,
wyjaśnienia lub przedstawienia sprawozdania z działalności tego organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 18

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
a) środki finansowe,
b) ruchomości i nieruchomości,
c) prawa i dobra niematerialne.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z nieruchomości, majątku ruchomego, innych praw majątkowych i

niemajątkowych,
c) spadków, zapisów i darowizn,
d) dotacji, subwencji i pomocy publicznej,
e) zbiórek publicznych,
f) funduszy europejskich,
g) samorządowych, państwowych i międzynarodowych programów pomocowych,
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h) innych źródeł, prawnie dopuszczonych na mocy przepisów powszechnie
obowiązujących.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Zmiana postanowień Statutu Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia.

2. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały większością
bezwzględną 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia obecnych w dniu
podejmowania uchwały.

3. Minimalny skład osobowy wymagany do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2,
wynosi 15 członków uprawnionych do głosowania.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji, przeznaczenie majątku oraz wyznacza likwidatorów.

5. Jeśli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie zawiera postanowień, o których mowa w ust. 4,
a także w przypadku, kiedy Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu z powodu braku
wymaganej prawem liczby członków, Zarząd podejmuje wszelkie czynności
likwidacyjne oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

za Komitet Założycielski

ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler – Prezes KIAK

Statut uchwalony na Walnym Zgromadzeniu KIAK 10.06.2019 w Gródku nad Dunajcem, z
koniecznymi korektami dokonanymi do dnia 21.08.2019 r. przez Zarząd KIAK, na podstawie
upoważnienia Walnego Zgromadzenia.


