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USTAWA  
Z DNIA 11 LUTEGO 1949 R. 

O IZBIE ROLNICZEJ  
KRAJU ZWIĄZKOWEGO NADRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA

§ 1
1. Izbę  Rolniczą  kraju  związkowego  Nadrenia  Północna-Westfalia 

utworzono przez połączenie Izby Rolniczej Nadrenii oraz Westfalen-Lip-
pe, jako ich następcę prawnego.

2. Jej zadania, strukturę oraz organy regulują przepisy niniejszej usta-
wy oraz Statut.

§ 2
1. Zadaniem Izby Rolniczej jest wspieranie i rozwój rolnictwa, wspiera-

nie osób zatrudnionych w nim oraz wzmacnianie obszaru wiejskiego w ra-
mach jej obowiązków. W szczególności zakres jej obowiązków dotyczy:
a)  wspierania opłacalności, oddziaływania na środowisko i ochrony kon-

sumenta w produkcji rolniczej poprzez odpowiednie przedsięwzięcia 
i zachowania, a w szczególności zachowania na rzecz środowiska na-
turalnego,  jak  również  rolnictwa  ekologicznego  oraz  oddziaływania 
na chów zwierząt zapewniający pożywienie dla zwierząt oraz zapo-
biegający nadmiernemu nawożeniu pól oraz zgodny z rytmem i wa-
runkami życia właściwymi dla danego gatunku;

b)  organizacji  wykształcenia  zawodowego  nieobjętego  obowiązkiem 
szkolnym i szkolenia zawodowego młodej kadry zawodowej, jak rów-
nież podnoszenia kwalifikacji zawodowych wszystkich osób zatrud-
nionych w rolnictwie i doradztwa w zakresie zrównoważonego roz-
woju gospodarstw;

c)  wspierania pracowników w sprawach zawodowych i społecznych;
d)  doradztwa w kwestiach dotyczących zarządzania, odzysku i regula-

cji zbytu produktów rolnych, wspierania spółdzielni rolniczych, grup 
producenckich  i  wspólnot  producentów  oraz  ich  stowarzyszeń,  jak 
również wprowadzania produktów na rynek regionalny;
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e)  wspierania  organów  administracji  publicznej  i  sądów  w  kwestiach 
dotyczących  rolnictwa przede wszystkim przez  sporządzanie  opinii 
i korzystanie z usług eksperckich;

f)  wydawania dyrektyw dotyczących ekspertów oraz księgowości;
g)  występowania w przedmiocie regulacji prawnych dotyczących rolni-

ctwa, zgodnie ze szczególnymi przepisami prawnymi, w tym przed-
stawiania propozycji i wyznaczania ławników w sądach właściwych 
w sprawach dotyczących rolnictwa;

h)  współdziałania z organami administracji w ustalaniu cen na giełdach 
towarowych,  jak  również  na  targach,  a w  szczególności  na  targach 
bydlęcych, zgodnie z przepisami dotyczącymi urzędów i targów, któ-
re muszą zostać wydane;

i)  pozyskiwania dodatkowego potencjału produkcyjnego, zbytu i docho-
du, zwłaszcza w przypadku surowców i energii odnawialnej, a także 
uzyskiwania  dodatkowych  źródeł  dochodu  przez  łączenie  różnych 
źródeł dochodu z rolnictwem;

j)  aktywnego wpływania na zrównoważone rolnictwo oraz promowania 
szczególnego znaczenia rolnictwa dla ochrony środowiska, przyrody, 
zwierząt  i  konsumentów oraz wspierania dialogu między wszystki-
mi  grupami  zawodowymi, współwykonującymi  różne  czynności  na 
rzecz rolnictwa;

k)  oddziaływania na  równe  traktowanie  kobiet  i mężczyzn w każdym 
sektorze rolnictwa;

l)  wspierania współpracy międzynarodowej w każdym sektorze  rolni-
ctwa;

m) administrowania  funduszem  na  rzecz  walki  z  chorobami  zwierząt, 
jako majątkiem szczególnym.
2.  Izba Rolnicza ma prawo do  składania wniosków w organach ad-

ministracji publicznej odnośnie wszystkich spraw dotyczących rolnictwa. 
Wnioski te powinny być poddawane szczegółowej analizie podczas pro-
wadzenia procesu legislacyjnego dotyczącego kwestii rolnictwa.

§ 3
1. W  rozumieniu niniejszej  ustawy pod pojęciem  rolnictwo  rozumie 

się: użytkowanie roli i uprawę roślin, hodowlę i chów zwierząt, sadow-
nictwo,  uprawę  warzyw,  owoców  i  winorośli,  leśnictwo,  rybołówstwo 
w wodach śródlądowych, a także pszczelarstwo.
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2. Do rolnictwa należą także przedsiębiorstwa niewymienione w ust. 1, 
które prowadzone są przez tego samego przedsiębiorcę rolnego w ekono-
micznej zależności od przedsiębiorstwa (rolnicze zakłady niesamodzielne).

§ 4
1. W skład Izby Rolniczej wchodzą członkowie wybierani w wyborach 

bezpośrednich  i  niejawnych  spośród  zgłoszonych  kandydatów,  a  także 
nominowani członkowie Walnego Zgromadzenia. Wyboru dokonuje się 
poprzez głosowanie listowne.

2. W rozumieniu § 5 ust. 1 dwie trzecie osób wybranych musi należeć 
do grupy wyborczej nr 1, natomiast jedna trzecia wyborców do grupy wy-
borczej nr 2.

3. Przy ustalaniu kandydatur należy w równym stopniu uwzględniać 
kobiety.

§ 5
1. Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są:

–  w grupie wyborczej nr 1:
a)  osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne będące ich własnoś-

cią, znajdujące się w ich użytkowaniu lub dzierżawie albo użytkujące 
nieruchomość  rolną,  jeżeli  powierzchnia  uprawianych  gruntów  rol-
nych wynosi przynajmniej 2 hektary, gruntów leśnych przynajmniej 
10 hektarów, a w przypadku sadów przynajmniej 0,5 hektara;

b)  współpracujący  małżonkowie  lub  zarejestrowani  partnerzy  osób 
uprawnionych do udziału w wyborach zgodnie z literą a) oraz osoby 
zatrudnione u nich na pełny etat, włącznie z kształcącymi się członka-
mi rodziny;

–  w grupie wyborczej nr 2:
osoby,  których  głównym  zajęciem  jest  praca  w  gospodarstwie  rolnym, 
włącznie z pracownikami kształcącymi się, innymi niż wymienione  w gru-
pie wyborczej nr 1.

2. Uprawnione do udziału w wyborach są osoby, które w dniu wyborów:
a)  mają ukończone 18 lat,
b)  posiadają zdolność do czynności prawnych,
c)  posiadają  obywatelstwo  niemieckie  lub  obywatelstwo  któregoś 

z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej,
d)  przynajmniej od trzech miesięcy bez przerwy mieszkają na terenie ob-

wodu wyborczego.
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3. Do grupy wyborczej nr 1 – jako osoby uprawnione do udziału w wy-
borach – należą także osoby prawne, które w rozumieniu ustępu 1 litera a) 
od ponad trzech miesięcy uprawiają gospodarstwo rolne na obszarze ob-
wodu wyborczego.

4. Prawa wyborczego nie mają osoby, które wskutek prawomocnego 
skazania w procesie karnym nie mają prawa wyborczego i zostały pozba-
wione prawa głosowania w sprawach publicznych, których majątek jest 
objęty postępowaniem upadłościowym lub których nieruchomości grun-
towe objęte są zarządem przymusowym lub przymusowym postępowa-
niem licytacyjnym.

§ 6
1. Bierne prawo wyborcze ma każda osoba fizyczna uprawniona do 

udziału w wyborach, która od roku bez przerwy zamieszkuje na obsza-
rze obwodu Izby Rolniczej, chyba że wskutek prawomocnego orzeczenia 
utraciła zdolność do sprawowania stanowiska publicznego lub wskutek 
skazania w procesie karnym utraciła zdolność do uzyskania praw wy-
borczych.

2.  Nikt  nie  jest  zobowiązany  do  przyjęcia wyboru.  Osoby wybrane 
mogą ustąpić z urzędu, do którego zostały wybrane.

§ 7
1. Obwodami wyborczymi są z reguły powiaty i wydzielone miasta.
2. Większość sąsiednich powiatów oraz wydzielonych miast może zo-

stać połączona w obwody wyborcze.
3. Obwody wyborcze, zgodnie z ich definicją, muszą być reprezento-

wane przez co najmniej trzech członków. Definicję tego terminu regulują 
przepisy wykonawcze.

4. Każdy wybrany członek powinien posiadać jednego zastępcę.
5. Szczególne uregulowania zawarte są w Statucie.

§ 8
Izbą kieruje przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

§ 8a
W każdym obwodzie wyborczym powołuje się jeden komitet wybor-

czy. W jego skład wchodzą przewodniczący komisji wyborczej, wiceprze-
wodniczący i trzech ławników, których wyznacza przewodniczący. Ław-
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nikom należy wyznaczyć zastępców. Dwóch ławników oraz ich zastępcy 
muszą należeć do grupy wyborczej  nr  1,  natomiast  jeden  ławnik  i  jego 
zastępca do grupy wyborczej nr 2, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 8b
1. W każdym obwodzie wyborczym przewodniczący komisji okręgo-

wej powołuje jeden – lub w razie potrzeby – kilka komitetów wyborczych.
2. W skład komitetu wyborczego wchodzi przewodniczący oraz za-

stępcy zaprzysiężeni przez komisję wyborczą, trzech członków, jak rów-
nież trzech protokolantów. W razie konieczności członkom i protokolan-
tom należy wyznaczyć zastępców. Członkowie, protokolanci i ich zastępcy 
muszą być uprawnieni do głosowania w danym obwodzie wyborczym. 
Dwie trzecie wszystkich członków, protokolantów i ich zastępców musi 
należeć do grupy wyborczej nr 1, natomiast jedna trzecia do grupy wybor-
czej nr 2 – o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 8c
Czynny udział w wyborach może wziąć tylko osoba wpisana na listę 

wyborców. Izba Rolnicza sporządza taką listę osobno dla uprawnionych 
do głosowania należących do grupy wyborczej nr 1 i dla należących do 
grupy wyborczej nr 2 – o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 8d
1.  Komisja  okręgowa  ustala,  ile  głosów  oddano  na  każde  podanie 

i każdego kandydata.
2. W zależności od ilości głosów oddanych na poszczególne podania, 

kandydatom w  obwodzie wyborczym przysługuje  tyle miejsc  przezna-
czonych do podziału, ile przysługuje im w stosunku do przypadającej na 
nich ilości głosów.

§ 9
Zarząd Izby rozstrzyga sprzeciwy wobec poszczególnych wyborów, 

z wyjątkiem sprzeciwów wobec procedury wyborów i innych kwestii for-
malnych,  o  czym decyduje właściwe ministerstwo do  spraw  rolnictwa, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Śro-
dowiska i Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta. W ciągu 
dwóch tygodni od doręczenia uchwały Zarządu istnieje możliwość wnie-
sienia na nie zażalenia do organu nadzorczego.
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§ 10
1. Członków Izby Rolniczej wybiera się na okres 6 lat ze wskazaniem 

rotacyjnym, aby co trzy lata w połowie część członków ustępowała, we-
dług kolejności obwodów wyborczych ustalonej w Statucie. Ustępujący 
członkowie mają ponowne bierne prawo wyborcze i pozostają oni na swo-
im stanowisku do czasu wyboru na to stanowisko nowych członków.

2. Jeżeli członek ustąpi w trakcie trwania kadencji, wtedy w to miejsce 
wchodzi jego zastępca. Jeżeli nie ma zastępcy, odbywają się wybory uzu-
pełniające.

§ 11
1.  Jeżeli  członek utraci ponowne bierne prawo wyborcze,  rezygnuje 

z członkostwa, jak również z przynależności do organów Izby Rolniczej 
lub biura powiatowego. O utracie biernego prawa wyborczego w  razie 
wątpliwości decyduje Walne Zgromadzenie.

2. W ciągu dwóch tygodni od doręczenia uchwały Walnego Zgroma-
dzenia istnieje możliwość wniesienia zażalenia na tę uchwałę do organu 
nadzorczego.

3. Wniesienie zażalenia nie powoduje zawieszenia postępowania.
4. Członkowi, przeciwko któremu toczy się sądowe postępowanie kar-

ne aż do jego zakończenia, Zarząd Izby Rolniczej może tymczasowo ode-
brać prawa członkowskie i pozbawić przynależności do organów Izby Rol-
niczej lub biura powiatowego. Do zaakceptowania tej uchwały wymagana 
jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków Zarządu.

§ 12
Jeżeli czynne  lub bierne prawo wyborcze  jest zawieszone w oparciu 

o inne przepisy prawne, jest ono również zawieszone w wyborach do Izby 
Rolniczej.

§ 13
1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą członkowie Izby Rolniczej.
2. Poza członkami wskazanymi w ust.  1, Walne Zgromadzenie  Izby 

Rolniczej powołuje na członków:
a)  w sumie 4 reprezentantów spośród naukowców pracujących w sekto-

rze rolnictwa i osób zasłużonych dla rolnictwa,
b)  pięć osób uprawnionych do głosowania należących do grupy wybor-

czej nr 1  i  trzy osoby należące do grupy wyborczej nr 2 – o których 
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mowa w § 5 ust. 1 – z okręgów organizacji zawodowych sadownictwa, 
uprawy warzyw, owoców i winorośli oraz z grupy właścicieli lasów 
prywatnych,

c)  dwie reprezentantki kółek gospodyń wiejskich,
d)  z kółek młodzieży wiejskiej dwóch przedstawicieli należących do gru-

py wyborczej nr 1 i  jednego przedstawiciela z grupy wyborczej nr 2 
– o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 14
W ramach Statutu Walne Zgromadzenie dba o  to, aby zadania zle-

cone  Izbie  Rolniczej  zostały  zrealizowane.  Podejmuje  ważne  decyzje, 
sprawuje  kontrolę  nad  ich  realizacją  i  wydaje  odpowiednie  polecenia 
pozostałym organom oraz biurom powiatowym. Do jego zadań należy 
w szczególności:
a)  uchwalanie statutu, regulaminu, zasad budżetowych, regulaminu kas 

i  sprawozdawczości  finansowej  oraz  przepisów  dotyczących  opłat 
a także ich zmiana,

b)  wybieranie Prezesa, obu wiceprezesów oraz innych członków Zarzą-
du, dyrektora i komisji,

c)  uchwalanie budżetu,
d)  przyjmowanie sprawozdania rocznego  i bilansu rocznego, podejmo-

wanie decyzji w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium,
e)  podejmowanie decyzji dotyczących zażaleń na utratę biernego prawa 

wyborczego i wyborów.

§ 15
1. Statut powinien zakładać powołanie komisji do zadań szczególnych. 

O ile chodzi tu nie tylko o chwilowe zadania, to komisje mają być powo-
ływane na stałe. Członkowie komisji wybierani są na okres wykonywania 
zadań zleconych komisji, jednakże nie dłużej niż na trzy lata. Dopuszcza 
się możliwość ponownego wyboru danego członka.

2. Po dokładniejszym wyznaczeniu Statutu członkowie komisji mogą 
dokooptować członków. Osoby dokooptowane nie muszą być członkami 
Izby Rolniczej, ich uzupełnienie wymaga potwierdzenia Zarządu.

3.  Komisje  wybierają  przewodniczących  spośród  swoich  członków, 
którzy muszą być członkami Izby Rolniczej.

4. Komisje  wykonują  zadania  zlecone  przez  Walne  Zgromadzenie, 
a  w  przypadku  spraw  szczególnie  pilnych  wykonują  również  zadania 
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zlecone im przez Zarząd. Mogą one kierować wnioski do Walnego Zgro-
madzenia i do Zarządu. Przewodniczący komisji powinni być wysłuchani 
podczas rozważania wniosków ich komisji na Walnym Zgromadzeniu.

5. Komisje  powinny  składać  się w  jednej  trzeciej  z  członków grupy 
wyborczej nr 2, o których mowa w § 5 ust. 1.

6.  Należy  przestrzegać  §  12  ustawy  o  równym  traktowaniu  kobiet 
i mężczyzn dla kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (krajo-
wa ustawa kraju związkowego o równym traktowaniu) z dnia 9 listopada 
1999 r.

§ 16
1.  Po  dokładniejszym  ustaleniu  regulaminu, Walnemu  Zgromadze-

niu i Zarządowi przewodniczy Prezes. W razie wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających Prezesowi wykonywanie obowiązków, zastępuje go 
jeden z wiceprezesów. Prezes i wiceprezesi wybierani są na okres trzech 
lat większością dwóch  trzecich głosów członków; dopuszcza  się możli-
wość ponownego wyboru danego kandydata.

2. Prezes i jeden wiceprezes muszą należeć do grupy wyborczej nr 1, 
o której mowa w § 5 ust. 1, natomiast drugi wiceprezes jest osobą zatrud-
nioną w sektorze rolnym.

3. Prezes i wiceprezesi muszą być członkami Izby Rolniczej.
4. Prezes sprawuje najwyższe zwierzchnictwo służbowe.

§ 17
1. W skład Zarządu Izby Rolniczej wchodzi Prezes, dwóch wicepre-

zesów oraz do piętnastu członków wybranych przez Walne Zgromadze-
nie spośród swoich członków. Dwie trzecie spośród nich musi należeć do 
grupy wyborczej nr 1, natomiast  jedna trzecia wyborców do grupy wy-
borczej nr 2, o których mowa w § 5 ust. 1. Członkowie Zarządu wybiera-
ni  są na okres  trzech  lat; dopuszcza się możliwość ponownego wyboru 
danego kandydata. Należy przestrzegać § 12 ustawy kraju związkowego 
o równouprawnieniu.

2. Wśród wybieranych członków Zarządu należących do grupy wy-
borczej nr 1 – o których mowa w § 5 ust. 1 – muszą się znaleźć:
a)  dwaj  przedstawiciele  stowarzyszeń  sadownictwa,  uprawy  warzyw, 

owoców i winorośli,
b)  jeden przedstawiciel prywatnych właścicieli lasów,
c)  dwie przedstawicielki kółka gospodyń wiejskich.
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3.  Zarząd  powołany  jest  do  podejmowania  uchwał  we  wszystkich 
sprawach niezastrzeżonych niniejszą ustawą, statutami ani uchwałą Wal-
nego Zgromadzenia zarówno dla komisji, jak i dla Prezesa.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów wybiera 

dyrektora Izby Rolniczej na okres sześciu lat. Powołanie wymaga zgody 
ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Dyrektor Izby Rolniczej prowadzi bieżące sprawy, według poleceń 
prezesa  oraz  zgodnie  z  uchwałami Walnego  Zgromadzenia  i  Zarządu. 
Dyrektor Izby Rolniczej jest zwierzchnikiem osób zatrudnionych w Izbie 
Rolniczej.

3. Dyrektor Izby Rolniczej ma prawo do udziału w posiedzeniach Wal-
nego Zgromadzenia, Zarządu i innych komisji oraz do składania oświad-
czeń. Należy mu udzielić głosu na jego życzenie.

4. Jednocześnie dyrektor Izby Rolniczej wypełnia zadania, jako pełno-
mocnik kraju związkowego (§ 6 ust. 2 ustawy o organizacji kraju związko-
wego), i w charakterze tym odpowiada wyłącznie przed ministrem właś-
ciwym do  spraw rolnictwa.  Izbie Rolniczej należy udostępnić wszelkiej 
pomocy  służbowej  koniecznej  do wykonania  jej  bieżących  zadań.  Plan 
podziału zadań i plan organizacyjny należy przedłożyć ministrowi właś-
ciwemu do spraw rolnictwa w celu ich zatwierdzenia.

5. Zarząd wyznacza kierownika wydziału będącego stałym przedsta-
wicielem dyrektora. Jego powołanie wymaga zgody ministra właściwego 
do spraw rolnictwa.

6. Nazwisko dyrektora jako pełnomocnika kraju związkowego zosta-
nie ogłoszone w dziennikach urzędowych Izby Rolniczej. Może to nastą-
pić także ze wskazaniem na temat informacji w dziennikach urzędowych 
Izby Rolniczej. W tym przypadku pełną treść informacji należy przygoto-
wać do powszechnego wglądu i w ogłoszeniu należy podać miejsce i ter-
min możliwości zaznajomienia się z nią.

§ 18a
(skreślony)

§ 19
1. Za pomocą statutu i regulaminu Izba Rolnicza reguluje swoje we-

wnętrzne  stosunki,  które  Walne  Zgromadzenie  uchwala  większością 
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dwóch  trzecich  głosów  członków.  Statut  wymaga  zatwierdzenia,  nato-
miast wyznaczenie siedziby (ust. 2 lit. a) wymaga zgody ministra właści-
wego do spraw rolnictwa.

2. Statut Izby Rolniczej określa w szczególności warunki dotyczące:
a)  siedziby Izby Rolniczej,
b)  liczby i rozmieszczenia obwodów wyborczych,
c)  liczby członków i ich podziału na obwody wyborcze,
d)  kolejności ustępowania członków,
e)  zadań i uprawnień, wyboru, formy powoływania i odwoływania, jak 

również kworum wyborczego Walnego Zgromadzenia, Zarządu,  in-
nych komisji i Rady Powiatowej,

f)  zadań i uprawnień Prezesa,
g)  formy ogłoszeń,
h)  postępowania przy zmianie Statutu,
i)  odszkodowania dla osób wybranych w wyborach,
j)  budżetu, systemów łączenia środków pieniężnych i rachunkowości.

3. Zmiany Statutu wymagają zatwierdzenia organu nadzorczego.
4. Statuty i ich zmiany podlegają publikacji.

§ 20
1. Izba Rolnicza posiada zdolność prawną. Jest reprezentowana sądo-

wo i pozasądowo przez Prezesa lub, w przypadku wystąpienia okolicz-
ności uniemożliwiających mu wykonanie tych obowiązków, przez wice-
prezesa.

2. Wszelkie dokumenty wykonawcze Izby Rolniczej zawierają jej na-
zwę oraz opatrzone są przez Prezesa Zarządu lub wiceprezesa i  jeszcze 
jednego członka Zarządu pieczęcią służbową.

§ 21
W ramach rekompensaty:

a)  za szczególną działalność administracyjną,
b)  za korzystanie z instytucji i urządzeń
Izba Rolnicza może pobierać od swoich członków opłaty, zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi opłat  zatwierdzanymi przez Walne Zgromadzenie, 
na  które  pozwolenia  udziela  organ  nadzorczy  i  które  są  publikowane 
zgodnie z § 19 ust. 4, § 2 ust. 1 pkt 2, § 5 i § 6 ustawy o podatkach i opła-
tach komunalnych dla kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia 
z dnia 21 października 1969 r.
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§ 22
1. Każdego roku Izba Rolnicza opracowuje plan budżetu, który uchwa-

la Walne  Zgromadzenie  i  zatwierdza  organ  nadzorczy.  Jeżeli  w  ciągu 
dwóch miesięcy Izba Rolnicza nie zakwestionuje go, obowiązuje on jako 
zatwierdzony.

2. W planie budżetu nie można zawrzeć całkowitych wydatków wyż-
szych od tych, które pokryłyby przychody.

3. Rok budżetowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 23
1. Organem nadzoru Izby Rolniczej  jest minister właściwy do spraw 

rolnictwa.
2. Organ nadzoru winien być zawiadomiony o posiedzeniu Walnego 

Zgromadzenia i Zarządu w odpowiednim terminie. Zawiadomienie po-
winno zawierać porządek obrad posiedzenia. Głosu przedstawiciela or-
ganu nadzoru należy zawsze wysłuchać na jego życzenie.

3. Organ nadzoru może rozwiązać Walne Zgromadzenie, po uzyska-
niu zatwierdzenia rządu kraju związkowego. Z chwilą rozwiązania organ 
nadzoru może odwołać organy i strukturę organizacyjną Izby Rolniczej. 
W razie rozwiązania organ nadzoru musi w ciągu dwóch miesięcy zarzą-
dzić nowe wybory, w ciągu trzech miesięcy od dnia rozwiązania powołać 
nowe Walne Zgromadzenie i wydać zarządzenia na okres pomiędzy roz-
wiązaniem Izby Rolniczej a powołaniem nowej Izby Rolniczej.

4.  Poza  tym do nadzoru  stosuje  się  §  20 ustawy o  organizacji  kraju 
związkowego.

§ 24
1. Organem Izby Rolniczej jest Rada Powiatowa.
2. W skład Rady Powiatowej wchodzą członkowie Izby Rolniczej wy-

brani w drodze wyborów w ich obwodzie, którzy spośród swoich człon-
ków wybierają  członka przewodniczącego  (delegata Rady Powiatowej). 
Wybrana osoba powinna należeć do grupy wyborczej nr 1 – o której mowa 
w § 5 ust. 1.

3.  Rada  Powiatowa  realizuje  zadania  nałożone  jej  przez  Statut  lub 
uchwałę Walnego Zgromadzenia.

4. Prezesa Rady Powiatowej powołuje Zarząd Izby Rolniczej w poro-
zumieniu z Radą Powiatową. Powoływanie i odwoływanie wymaga zgo-
dy dyrektora.
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5. Jednocześnie Prezes Rady Powiatowej wypełnia zadania, jako peł-
nomocnik kraju związkowego w powiecie (§ 9 ust. 2 ustawy o organiza-
cji kraju związkowego), i w tym charakterze odpowiada wyłącznie przed 
zwierzchnimi organami kraju związkowego. Powołanie wymaga zgody 
ministra właściwego do spraw rolnictwa. Sprawowanie urzędu wymaga 
zaufania dyrektora Izby Rolniczej, jako zwierzchnika kraju związkowego. 
Izbie Rolniczej należy zapewnić wszelkiej pomocy służbowej koniecznej 
do wykonania  tych zadań. Prezes Rady Powiatowej może  jednocześnie 
wypełniać zadania większości Rad Powiatowych.

§ 25
1. Rady Powiatowe porozumiewają się w celu wykonania swoich za-

dań w biurach powiatowych.
2. W skład Biur Powiatowych wchodzi trzech członków wybieranych 

przez osoby uprawnione do czynnego udziału w wyborach do Izby Rolni-
czej w rejonie biura powiatowego. Przynajmniej dwóch z członków musi 
należeć do grupy wyborczej nr 1, a jeden do grupy wyborczej nr 2 – o któ-
rych mowa w § 5 ust. 1.

3. Członkowie biur powiatowych spośród swoich członków wybierają 
członka przewodniczącego (delegata lokalnego). Osoba wybrana w dro-
dze wyborów powinna należeć do grupy wyborczej nr 1 – o której mowa 
w § 5 ust. 1. Kilka sąsiednich gmin można połączyć w biura powiatowe.

4. Lokalni delegaci zapraszają osoby uprawnione do udziału w wy-
borach z rejonu biura powiatowego w cyklicznych odstępach czasu, aby 
informować  ich  o  pracy  biura  powiatowego  jak  również  o  aktualnych 
sprawach i rozwoju. Szczegóły reguluje Statut.

§ 26
Na mocy rozporządzenia kraju związkowego, w porozumieniu z Par-

lamentem  kraju  związkowego  Nadrenia  Północna-Westfalia,  minister 
właściwy do spraw rolnictwa jest upoważnione do wydawania przepisów 
dotyczących:
a)  ustalania terminu wyborów,
b)  wyznaczania obwodów wyborczych,
c)  tworzenia komitetów wyborczych i ustalania ich pracy,
d)  powoływania komisji obwodowych,
e)  sporządzania listy wyborczej,
f)  przedstawiania i dopuszczania kandydatów,
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g)  przeprowadzania wyborów,
h)  ustalania wyników wyborów,
i)  sprawdzania ważności wyborów,
j)  powoływania członków do Walnego Zgromadzenia,
k)  przeprowadzania wyborów uzupełniających,
l)  wyboru biura powiatowego.

1tłum. Marek Geszprych*

*  Dr,  radca prawny, Regionalna Dyrekcja Ochrony  Środowiska w Warszawie;  za-
stępca prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.




