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Rozdział 4. Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby 

Art. 23.  [Prawo wyborcze]  1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają 
członkowie izby. 

2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej 
osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. 

Art. 24.  [Okręgi wyborcze]  1. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach 
pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. 

2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad: 

1)  w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby, z tym że:  
  a)  w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego 
członka tej rady,   
  b)  w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch 
członków tej rady;   

2)  na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków większością głosów 
przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi 
izby. 

3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej 
kandydatów, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową izby. 

4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby. 

5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela, który 
wchodzi w skład rady powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad 
powiatowych izby stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat, radę powiatową izby, w skład której wchodzi 
przedstawiciel, o którym mowa w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której 
obszarze działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji tego 
zgromadzenia. 

7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy 
wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu. 

Art. 25.  [Kalendarz wyborczy]  1. Wybory do walnego zgromadzenia zarządza, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień 
wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z 
przeprowadzeniem wyborów. 

Art. 26.  [Rozwinięcie]  1. Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają: 

1)  komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób 
uprawnionych, o których mowa w art. 23; 
2)  komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o 
których mowa w art. 23. 

2. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i 
sekretarza komisji. 

3. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej. 

4. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. 

Art. 27.  [Walne zgromadzenie - kandydaci]  1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby 
przysługuje członkom izby. 

2. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w 
danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, 
zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze 
w danym okręgu wyborczym. 

3. Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia 
jest nieskuteczne. 

4. Do zgłoszenia załącza się: 

1)  pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie; 
2)  listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres 
zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis. 



5. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba. 

6. W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i 
nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2. 

7. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia 
załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2. 

8. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. 

Art. 28.  [Głosowanie]  1. Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby przeprowadza się na obszarze okręgu 
wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu 
wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania. 

2. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. 
Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie. 

3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed 
dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. 

4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie. 

5. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego 
spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni. 

6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie 
sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie 
przysługują środki odwoławcze. 

Art. 29.  [Podział okręgu wyborczego]  1. W przypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania: 

1)  komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5-7 osób; 
2)  spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania; 
3)  głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu protokół wyników głosowania 
w obwodzie; protokół ten przekazywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej. 

2. Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 30.  [Wyniki głosowania i wyborów]  1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do rady 
powiatowej izby ustala komisja okręgowa. 

2. W okręgu jednomandatowym mandat członka rady powiatowej izby uzyskuje kandydat, który otrzymał największą 
liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do 
uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową. 

3. W okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali 
kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów 
uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie 
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową. 

4. Komisja okręgowa sporządza protokół przeprowadzonego głosowania i wyborów w okręgu wyborczym, który 
przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej. 

Art. 31.  [Rozwinięcie]  1. Komisja wojewódzka na podstawie protokółów otrzymanych od komisji okręgowych 
stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do rad powiatowych izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby. 

2. Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów 
do rad powiatowych izby. 

Art. 32.  [Wybory do walnego zgromadzenia]  Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego 
zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

Art. 33.  [Pierwsze posiedzenie]  Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący 
zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Do czasu wyboru 
przewodniczącego obrady pierwszego posiedzenia walnego zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek 
walnego zgromadzenia obecny na posiedzeniu. 

Art. 34.  [Wygaśnięcie mandatu]  1. Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek: 

1)  utraty prawa wybieralności; 
2)  zrzeczenia się mandatu; 
3)  prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne; 
4)  śmierci. 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwierdzeniu wygaśnięcia 
mandatu, podejmuje na następnym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach 
uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku 
uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie 
przeprowadzone przez radę powiatową. 


