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385. 
Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. , 

o izhach rolniczych. 
_ Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta- , 

wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R.. P. Nr. 78, poz. 443) po
stanawiam co następuje: 

Postanowienia o~ólne. 
J\rt. 1. W celu zorganizowania zawodu roln1-

czego będą two,rzone izby rolnicze, działające na pod
stawie niniej'sZlego rozporządzenia i osobnego dla 
każdejizbystatutu. ' 

Pojęcie rolnictwa w rozumi-eniu rozporządzenia 
niniejszego obejmuje r6WlJlfeŻ leśnictwo, ogrodnictwo, 
hodowlę zwierząt i ryb oraz inne gałęzie wytwór
czości bezpośrednio mviązane z gospodars~wem roI· 
ne'm. 

Art. 2. Okrąg działalności izby rolniczej obej
mować będzie obszar jednego . województwa. 

W wypadkach uzasadnionych szczególnemi 
względami goopooarczemi okrąg izby rolniczej może 
być mniej,szy od obszaru jednego województwa z tem 
ł'asirzeżeniem, że winny oyć nim objęte całe ob~za
ry powiatów. 

Art. 3. O utworzeniu izby rolniczej, o jej sie
dzibie i o granicach jej okręgu postanawia Rada 
Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa, zgłoszony 
w porozumieniu z Ministerm Reform Rolnych po 
zasięgnięciu opinji organów uchwalających samorzą
du wojewódzkiego i powiatowe~o oraz odpowiednich 
społecznych organizacyj rolniczych, działających , na 
obszarze, który ma być okręgiem izby. 

Art. 4. Szczegółową organizację każdej izby 
rolniczej określa statut w ramach postanowień ni
niejs?e~o rozpol'lządzenia. 

Statut nadaje izbie rolnicz:ej przy jej utworze
niu Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa, 
zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Reform RoJ
nych. Rada MiniiStrów postanawia również o każdej 
zmianie statlo1tu na wniosek Ministra Rolnictwa, zgło
szony w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych 
~ oparty na ' uchwale rady izby. < 

Art. 5. Izba rolnicza jest jednostką sam orzą
au gospodarczego i osobą publiczno-prawną. 

, Nazwa "izba rolnicza" służy' je-clynie "organiza
cjom utworzonym na podstawie niniejszego rozpo
rządzeni'a. 

Językiem urzę-clowym izby jest język polski. 
Art. ,6. Do przeprowadzenia prac zwiazanych 

z ukonstytuowaniem rady nowopo:wst~jącej izby rol
nicze1 Minisrł:er Rolnictwa wyznacza komisarza. 

KomisarZOlWi służy pra,wo zacią~ania - za 
zgodą : Ministra Rolnictwa - zobowiązań niezbęd
nych dla przeprowadzenia jego zadania. 

Zobowiązania te obciążają izbę. 
Art. 7. O zniesieniu izby rolniczej, której isŁ

nienie ze względów gospodarczych przestało być 
uzasadnione, postanawia Rada Ministrów na wniosek 
Ministra Rolnidwa, zgłoszony VI porozumieniu z Mi
nistrem Reform Rolnych po zasięgnięciu opinji orga-, , 

nów samorządowych 1 organizacyj rolni(:'zych,wy
mienionych wart. 3. 

POZlostały po umorzeniu żobowiązań izby ma
;ą,tek będzie przek<iłzany na cele rolnicze. 

Do przeprowad:oonia likwidacji znoszonej izby: 
, Minister Rolnictwa może wyznaczyć komisarza. , 

• Zakres działania izb rolDi~zych. .' 
'Art. 8. Do zadali izb rolniczvch należy:' 
a) ' przedstaWicielstwo i obrońa interesów roI .. 

mctwa, ' . 
h) samodzielne przedsiębranie -w granicacn 

obowiązujących przepisów prawa - środ
ków w zakresie wszechstronnego popier.a-
nia rolnictwa, ' 

c) wykonywanie czynn6ści , powierzanych iz
bom rolniczym przez ustawy i rozporządze
nia oraz współdziałanie z władzami rządo
wemi i samorządowemi we wszelkich spra
wach dotyczących rolnictwa. 

~rt. 9. W urzeczywlSJtnianiu p!"Zedstawi~ięl .. 
słTWa i obrony interesów rolnictwa (art. 8 pkt. aj 
izby rolnicze: i 

a) występują do władz l"ządo'IY-ych i samorzą'" 
dowych z wnioskami o ogólnych potrzebach 
rolnictwa oraz o potrzebach rolnictwa ich 
okręgów, ' , 

b) wydają opinje w sprawach dotyczących roI· 
nictwa, w slZczególriości zaś opinje o pro .. ' 
jektach ustaw i rozporządzeń z zakresu rol
nictwa oraz innych dziedzin, mających zna .. 
czenie dla rolnictwa, ! 

c) delegują swych przedstawicieli do istnieją
cych przy władzach rządowych organów 
doradczych, , 

'd) wYznaczają 0Ja żądanie właściWych władz 
lub osób zainteresowanych rzeczoznawców 

/ do wydawania opinji, ' stwierdzania stanu ' 
faktyczne~o /oraz innych dziJałań; Wymaga- ' 
jących wiarogodności i majomości rzeczy: 
w sprawach dotyczących rolnictwa, , 

e} składają Ministrowi Rolnictwa sprawozdania 
b stanie rolnictwa w ich okręgach. 

~rt. 10. Właściwe, władze rządowe będą prze" , 
syłały izbom rolniczym do zaopinjowania projekty: ~ 
ustaw przed skierowaniem ich na drc;>gę obrad usta .. 
wodawczych oraz projekty rozoorządzeń, mającycn 
doniosłe znaczenie dla rolnictwa, jeżeli interes pu
bliczny lub pHność sprawy nie stanie temu na prze. 
szkodzie. 

Art. 11. W zakresie samodzielnego popierania 
rolnictwa (art. 8 pkt. b) do zadań izb rolniciych 
w szczególności należy: 

a) zakładanie i utrzymywanie SZKÓł rolniczych 
oraz szerzenie oświaty rolniczej poza-
szkolnej', , 

b) organizowanie doświadczalnictwa we wszyst-
kich gałęziach produkcji rolnej, " 

c) organizowanie wystaw i pokazów rolniczych, 
dl udzielanie porad i pomocy fachowej w spra-

wach rolnictwa, · _ . 
e) organizowanie rachunkowości gospodarstw 

rolnych. 
f) organizowanie mel j oracyj rolnych, ' 

g) organizowanie hodowli, w szczególności kwa
lifikowanie gospodarskich zwierząt zarodo-
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wych i prowadzenie ksiąg tycn zwierząt, wy
konywanie kontroli gospodarstw hodow\a
nych oraz produktów hodowli, 

h) kW,alifikowanie pasion i ziemiopłodów wpro
wadzanych do ePbrotu handlowego jako ma
terjał uszlach~tniony, 

, i) organizowanie akcji ochrony roślin przed 
chótobami roślin i ich szkodnikami oraz ak
cji tępienia chwastów, 

j) współdziałanie w zaspakajaniu potrzeb rol
nictwa w zakresie nawoZÓw sztucznych; na
sion, pasz, maszyn rolniczych, inwentarza, 
żywego i innych środków produkcj~ rolnej, 

k) organizowanie lecznictwa zwierząt domo-
wych, ' ' " 

J) organizowanie gospodarstw leśnych w lasach 
niestanowiących własności Państwa oraz ' 
zalesień nieużytków, 

ł1. org,anizowanie ochrony rolnictwa przed klę
skami elementarnemi oraz pomocy dla go
spodarstw przez klęski te nawiedzonych, ' 

m} badanie opłacalności poszczególnych gałęzi 
'produkcji rolnej i określanie istotnych ko-

, szŁów produkcji, ' 
n) ' współdziałanie w zaspakajaniu potrzeb rol-, 

nietwa w zakresie kredytu, 
o). współdziałanie w sprawie organizacji zbytu 

produktów rolnych oraz przy ustalaniu cen 
tych produktów; w szczególności na giełdach 
i targach, 

p) zoieranie danych statystycznych, dotyczą
,cych rolnictwa, 

r) opieka nad gospodarstwami, powstałęmi 
z przebudowy ustroju rolnego, 

5) współdziałanie w organizowaniu ubezpiecze~ 
w rolnictwie, 

t) opieka nad spó,łkami wodnemi, pastwisko", 
wemi i leśnemi. ' 

Art. 12. Przy wYP2łnianiu ,swych zadań w za
kresie samodzielnego popierania rolnictwa izby rolni", 
cze winny utrzymywać w swej pracy stałą i ścisłą 
łączność z pracami jednostek samorządu terytorjalne .. 
gOj działających w okręgu izby. 

W tym celu izby rolnicze mogą za zgodąwła· 
, ściw.ych , organów samorządu terytorj ąlnego powie
rzać poszczególnym jednostkom tego samorządu pro., 
wadzenie prac, należących do zakresu działania iz", 
by, i wzaremnie na wniosek właściwych or-ganów sa", 
morządu terytorjalnegoprzejmować od poszczegól
nych jednostek tego samorządu prowadzenie zapo", 
czątkow~nych przez nie prac. , 

Art. 13. Do szczególnych zadań izb rolniczydi 
W zakresie ' samodzielnego popierania rolnictwa należy 
współdiiałanie w zawodowem organizowaniu się spo
lecz'en,stwa rolniczego oraz popieranie społecznych 
oi"ganiżacyj rolniczych, a więc wszelkiego rodzaju 
zwh\zków, zrzeszeń ' i spółdzielni, mafących na celu 
rozwójrolnicŁwa. 

Dla wypełnienia tych zadań izoy rolnicze winny 
utrzymywać' , w swej pracy ścisłą łączność z pracami 
społecznych organizacyj rolniczych, działających 
w ich okrę~l,lch. 

Organizacjom tym izby rolnicze mogą powie
rzać prowadzenie poszczególnych prac, należących do 
zakresu d~iałania izb rolniczych, ' i udzielać im zasił .. 

ków pieniężnych, których zużytkowanie pozosta~aq 
będzie pod kontrolą izb. ' ' 

, Izby 'rolnicze są ' uprawniorie do przejmowania 
od społecznych organizacyj rolniczych - na ich wnio
sek oraz za , zgodą Ministra Rólnictwa -:- całego ma
jątku tych órganizacyjlub poszczególnych praw, zo~ 
bowiązań, ' zakładów i urządzeń w celu właściwego , 
ich użytkowania. 

Art. 14. Minister Rolnictwa może przekaza:c 
właściwym izbom rolniczym za ich zgodą do dalszego 
prowadzenia pozostające pod zarządem Państwa 
szkoły rolnicze, zakłady oraz wszelkiego rodzaju 
urządzenia z zakresu objętego kompetencją izb 
rolniczych. 

Art. 15. Władze administracji 'ogólnej oraz 
władze samorządowe udzielać , będą " izbom' rolniczym 
potrzebnej pomocy i poparcia przy wykonywaniu ich 
zadań. 

Organa izb rolniczych. 
Art. 16. Organami izby rolniczej są: rada izby, 

zarząd izby i prezes izby. 

Rada izby. 
Skład rady izby. 

Art. 17. , Radę izby tworzą: , 
ra,dcowie z wyboru - wybrani przez zgroma

'dzenia wybot:'cze, wymienione wart. 25, oraz, prz~z 
społeczne organizacje rolnicze, powoływane do tego 
przez Ministra Rolnictwa, i " 

radcowie mianowani przez Ministra RolmcŁwa. 
Ogólna ilość radców z wyboru nie może być 

mniejsza o,d ,20 i większa od 70 osób. " 
Ilość ' radców wybranych 'przezzgromadzenia 

'wyborcze, wymienione wart. '25, nie może być mniej
sza od 3/5, ilość , zaś radców wybranych przez . SpOl' 
łeczne or'gailizacje rolnicze ,~ od liS ogólnej ilości 
radców z wyboru. . 

Ogólną ilość radców ' z wyboru, ilość radców 
z wyboru zgromadzeń wyborczych oraz ilość radtó\f 
z wyboru społecznych organizacyj rolniczych okre
śli - z uwzględnieniem postanowień niniejszego arty
kułu ..:-. statut izby. 

Ilość radców z nominacH nie może przekr'atza,ć 
1'/5 ogólnej ilości radców z wyboru. 

Art~ 18. Radcami izby nie mogą być: . 
a) osoby nieposiadające obywatelstwa pol-

*k~, " 
bl osoby pozbawione całkowicie lub częścio-

wo własnowolnośd, tudzież upadli dłużni
nicy w czasie trwania stanu bezwłasnowol
ności lub upadłości, " 

c) osoby skazane prawomocnie wyrokiem są:' 
dowym za czyny, pOclągająceza sobą ub;a- , 
tę prawa wybierania do sejmu, tudzież ska- ' , 
zane ha kary, z któremi łączy się utrata te-' 
goż prawa, w czasie trwania utraty 'prawa 
wybierania do sejmu, 

'd} czynni pracownicy izby. 
Art. 19. Ra'dca przestaje być 'członkiemrady 

izby w razie ujawnienia, że w chwili powoływania ' 
go (wyboru, mianowania) do rady 'izby nie' posiadał 
on niezbędnych ku temu warunków,' jako też w ra
zie, gdy warunki te już po powołaniu go do rady izby 
utracił. ' , 

, A 

" 

. .~ 

" 
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Art. 20. Wdrożenie 'postępowania kąrno - są
dowego przeciwko radcy izby wskutek popełnienia 
przezeń jednego z czynów, okreslonych wart 18 
pkt c), powoduje zawieszenie go w prawach człon
ka rady izbYcna cały czas trwania tego postępowania. 

Art. 21. Radcowie izby obowiązani są brać 
udział w pracach izby, w szczególności uczestniczyć 
w posiedzeniach rady izby i komisyj, do których na
leżą, oraz wykonywać powierzone im zadania. 

Rada izby , może postanowić o wykluczeniu 
z rady radcy, który bez usprawiedliwienia opuścił 
trzy z kolei posiedzenia rady. Uchwała rady izby 
o wykluczeniu winna być powzięta większośCią 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej ilo
ści radców. 

Art; 22. Radcowie izby pełnią swe czynności 
honorowo. W , statucie izby może im być przyznane 
prawo do diet za dni posiedzeń rady i komisyj ora~ do 
zwrotu rzeczywistych kosztów podróży w ' wysoko
ści ustanowionej przez radę izby azatwierdzonęj 
przez Ministra Rolnictwa. ' 

Rada izby może również przyznać swym 
członkom zwrot rzeczywiści~ poniesionych wydat
ków, spowodowanych wykonaniem specjalnych zle
ceń ,rady. 

Radcowie z o!uęgów ·wyborczych. 
Art. 23. Do rady izby mogą być wybrane 

przez zgromadzenia wyborcze, wymienione wart 25, 
osoby bez różnicy ' płci, które przy braku przeszkód, 
przewidzianych wart. 18, czynią zadość następują-
cym warun,kom: ' ' 

al ukończyły 30 lat, ' 
bl są właścicielami, dzierżawcami (użytkowni

kami) lub kiefownikami położonych w pkrę
gu izby gospodarstw rolnych, 
bądf ł~ż ' 
prac'"ją w okręgu izby ,w dziedzinie rolnic
twa i posiadają co najmniej średnie wy
kształcenie rolnicze. 

Art. 24. ma przeprowadzenia wyboru radców 
pr1?ez , zgromadzenia wyborcze, przewidziane wart. 
25, okrag izby rolniczej dzieli si ę na okręgi wyborcze. 

Okrąg wyborczy obejmuje jeden lub kilka ob
szarów powiatowych z:wiązków komunalnych, 

Statut , może pOIstanowić, iż gminy mi'ejskie, 
.nienaleiące do powiatowego związku komunalnego, 
mor,ą wchodzić do okręgu wyborczego łącznie z są
,siednitll obsza'r.em powiatowego związku komunal-
M~. . 

, Okręgi wyboroze, jak równięż ilość radców 
z każd@go okręf ll oznaczy - z uwzględnieniem miej
scowych wanmktlw gospodarczych - statut izby. 

, Ąrt. 25: Wyboru radców z okręgu wyborcze-
g() dokonywa zgromadzenie złożone z osób, które 

' czyr,lią zadość nasl ,ępującym war~nkorn , 
al.są i.' złnnkami qrq5 <1. nÓw uchwab:j3cych po.

wi.at'Jwych z:wiązków komunalnych i gmb 
mj'f>j skich, obj •• tych okr~giem wyborczym 
(s(:jrników lub rad powiatowych, rad miej
skich), 

bl są :wta~ddelam i, dzierżawcami rużytkow
nika.mil luh kierpwnikamj połozonych 
w nkrp, g~ 1 izby ~ospooa.r:)lw rolnych, ' 
ba.dt. lei 

pracują w ókręgu izpy w dziedzinie rolnic .. 
twa i posiadają co najmniej ' średnie wy<4 
kształcenie rolmczę. ' 

:Art. 26. Wybory radców z okręgów wyboT'~ 
czych zarządza właściwy Viojewoda. 

W okrę~ach wyborczych, obejmujących obsza~ 
jednego powiatowego związku komunalnego, wybof)'\ 
przeprowadza właściwy starosta, w okręgach żaś, 
obeJmujących większy obszar, - starosta wyznaczo .. ' 
ny przez wojewodę. . 

Do prawomocności wyborów potrzebna jes~ 
obecność co najmniej połowy ilości osób, uprawnio .. 
nych do głosowan~a: 

O wyniku wyborów rozstrzyga względna więk .. 
szość otrzymanych głosów. W razie równości głOoi 
sów rOi?:strzyga los. 

Statut izby może postanowić, ze ~łosowanię, 
odbywa się i wynik wyborów ustala się w trybie stoooi 
sunkowego rozdziału mandatów. , . 

Szczegół owe przepi.~y o sposobie ' pr'zepwwa .. 
dzenia wyborów w okręgach wyborczych określi sta .. 
tut izby. ' , I 

O wV'1likach wyborów niezwłocznie ' po idi 
przeprowadzeniu właściwy wojewoda powiadomi 
izbę rolniczą, przesyłając jej protokół pt>siedzeni~ 
zgromadzenia wyborcz'ego. ' 

Koszty przeprowadzenia wyborów obciążają 
izbę. ' 

Art. 27. Radcowie z okręgów wyborczych s~ 
wybierani na sześć lat. 

Co trzy laŁa ustępuje połowa radców według 
kolejności ustalonej w statucie izby. 

Radcowie z danego okręgu wyborczeJ!o ustę-ł 
pują jednocześnie. ' 

Jeż~li ustąp~enie poło'wy lTadców z okręgów 
wyborczych, z zachowaniem postanowienia porzed .. 
niego ustęrlU, jest n:i:emożliwe ze względu na niejed ... 
nakową ilość radców wybieranych w poszczegó)nycll 
okręgach wyborczych lub też ze wzgledu na to. ii; 
ogólna ilość radców z okręgów w ra..dzie izbyłed 
niep rr rzyc;ta , to po pierwszym trzechletnim okresie 
ustąpi większa ilość radców. 

Radco'wie ustępujący sprawują swoje czynności 
do 'czasu wyboru ich następcÓWj mogą oni być po" 
Downie wybrani. ' . , -

W razie śmierci lub ustąpienia radcy z poW'oclt1 
zrzeczenia sie lub utraty radcostwa Co naimnj~i na 
rok przed końcem okresu, na który został wybrany, 

,we właściwym okręgu zostaną przeprowadzone wy-
bory nowef!o radcy na czas pozostały do końca wy-
mienionego okresu. . . 

Art. 28. Nadzór nad przygotowaniem i prze .. 
prowadzeniem wyborów w okręgach wyborqych 
sprawt!ie właściwy woje'woda. " 

. Wvhory w okręgach mQgą być nie później nfi 
w m10'si ąc po ich przeprowadzeniu uniewainione 
w cało~r-i lu!~ w odniesl:eniu do poszczep."óln"'ch osób 
w wYP:>Jlka ch, gdy przy ich przeprowadzeniq zosta
ły pogwałcone p-os!anowienh niniejszeJto rozporzą-
dzeni:! 1nb Dostanowienia statutu. ' 

Każdy' członek zgromadzenia wyborcze~o może 
w ciCl!!u 14, dni od dnia dokonania wyborów wn;dd 
do wojewody zar7uty przeciw w'aźności wyborów. 

O I1n;ew:Rżnieniu ' wyborów pos.tanawi;;t Mini:. 
.ter Rolnictwa na wnjos~k , woięwody. z~łOSZODY 
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,:~-"ądź z własnej inicjatywy, Qądź w wyniku rozpozna:
. aUa zarzutów wniesionych przez członków zgroma

dzenia wyboTcz-ego. 
DecyZja Ministra Rolnictwa I~st ostateczna. 

, Wrazi'e unieważnienia wyborów należy zarzą
ozić nowe wybory, które winny się odbycprzed 

. \1pływem 6 tygodni od dnia pow'zięcia 'decyzji o unie .. 
" , ~aż,nieniu. ' 

' ", ' 

I 

" 'Radcowie z wyboru społe~znych organizacyj 
f'r' ". ro1nic~ych. 

:Art. 29. Do rady izby , mn,gą być wybrane 
przez społeczne organizacje :rolnicze osoby, które 
c,żYriią zadość warunkom, wymienionym wart. 23, 

' k nadto Sa członkami organizacyj, dokonyw.ających 
:wyboru. " 

" " " óArt. 30, Wyboru radców w ogólnej ilości, 
'<określonej w statucie izby, dokonywać będą te spo
ł~czne organizacje rolnicze, dZIałające w okręgu 

' izby, ' które Minister Rołnidwa według swego uzna-
"' ".la każdorazowo do tego powoła. ' 
, Minister Rolnictwa określi ilość rodców, jaka 

':m.a być wybrana przez każdą organizację. 

Art, 31. Wybory radców przez społeczne or-
~ani-z~!Cje rolnicze będą dnkonywane w sposóh, prze

, ;widziany Yl statucie lub innych odpowiednich prze- , 
. pisach danej organizacji dla wyboru je,j gł-ównego or
" gal,lU wykonawczego 1zarządu), w obecności aelego
~';'wa:nego przez właschvego wojewodę jego przedstawi .. 

,cie1a. ' 
Wybory te winny się odbyć niezwłocznie p'O 

J.l.staleniu wyniku wyborów z okręgów wyborczych. 
' ,," O wyniku wyborów nieewłocznie po ich prze-

prowadzeniu organizacja ,powiadamia izbę rolniczą, 
_ .prz-esyła jąc ' jej protokół posiedzenia wyborcz'ego. 
" , , Art. 32. Radcowie wybierani będą na -sześć lat. 

Co trzy lata ustępuj e połowa ogólnej ilości 
', radców z wyboru społecznych organizacyj rolni .. 
;ay~. ' 
,; Przy twol'zeniu nowej. izby rolniczej luh nowej 

!'ady izby w wypadku jej rozwi'ązania (ari. 56) poło
~:'Wa ogólnej ilości radców z wyboru społecznych orga
,, ~i:racyJ rolniczych wybra na będzie na trzy laŁa i sta-
n'owić będzie pierwszą ustępującą grupę. Jeżeli ogól

;na ilość radców z wyboru społecznych organizacyj 
d:olniczych je'st nieparzysta, to po pierwszym trzech
, letnim okresie ustąpi większa ilość radców. Mini
',:ster , Rolnictwaokr~sH, k tóre organizacje i jaką ilość 

radoów wybiorą na 'trzy lata. 
Ustępujący radcowie mogą być ponownie wy-

,btan1. 
" W razie śmierci lub ustąpienia rad'cy z powodu 
' -2r.zeczenia się albo utraty radcostwa co najmniej na 
'- ',r(:)k :przed końcem okresu, na który ~ostał wybrany, 
" w.łaściwa organizacja rolnicza przeprowadzi wy.bory 
;, Rowego radcy na czas pOlZostałydo końca wymIe-

nionego okresu. 
" Art. 33. Wybory radców w społe~cznych orga
łłizacjac'h rolnrczych m'Cgą być nie pó.źniej niż w mie-

fi'Siąc po ich przeprowadze niu unieważnione w :cał'Ośd 
.lub w odniesieniu do poszczególnych osób w wypad
kach, gdy {1>rzy ich przeprowadzeniu zG'lstały pogwał

-eone postanowienia' niniejszego rozporządzenia, po
:.tan'Owienia statutu izby lub ob'Owiązujące w daDej 

'Organizacji przepisy o sposobie przeprowildzania 
wyboru głównego organu wykonawc~e:g~. {art.. 31l· 

Każdy członek społecznej organizacjI rolm<:zeJ, 
uprawniony do uczestniczenIa Vii wyborach, mQże 
w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru wnieść do 
właściwego 'wojewody zarzuty przedw ważności wy
borów. ' 

O unieważnieniu wyborów postanawia Mint
'Ster Rolnictwa, na wniosek wojewody, zgłoszony! 
bądź z własnej inicjatywy, bądi w wyniku rozpozna
nia zarzutów wniesionych przez członków organiza ... 
qido t-egouprawniooych. , 

Decyzja Ministra Rolnictwa jest ostateczna. '\ 
W razie uniewa:żnienia wyborów ,nowe wybo

ry wmnysię 'Odbyć w .ciągu 6 tygodni od dnia p'o~ 
w:z.ięciadecyz;i 'O unieważnieniu. ~ 

Radcowie z n'Ominacji. 
:Art, 34, Minister Rolnictwa mo'że w każdym 

czasie mianować radców w ilości nieprzekraczającej 
' normy, określonej wart. 17, z p,ośród osób pracują
cych w dzieazinie rolnictwa. 

Radcowie będą mianowawna trzy lata. 
Nie mogą być mianowane radcami osohy pozo-. 

stające w czynnej służbie państwowe.j z wy,jątkiem 
osób, pracujących w państwowych instytu.cjach nau
kowo - badawczych, szkołach akademickich oraz 
szkołach rolniczych wszystkich typów. 

Ukonstytuowanie rady izby. 
Att.3-S, -Przy tworzeniunow~j izby rolnkzej 

lub nowej rady izby w wypadku j,ej rozwiązania ko· 
misarz Ministra Rolnictwa zwołuje pod swojem prze
w@dnictwem zgromadzenie radców z wyboru i radców 
z nominacji w terminie wyznaczonym przez Ministra 
Rolnictwa w celu dokonania wyboru z ich grona pre
zesa izby. 

Wybór prezesa ma by~ dokonany w głosowaniu 
ta jn'ero b~zwzględną większośeią głosów w obecn'Oś<:i 
-C'O najmniej poł-owy ogólnej Bosci radców. 

Wybór prezesa iiby ulega zatwierdzeniu M&'l'li
-sua Rolnictwa. 

Z chwilą zatwierdzenia wyboru prezesa rad'a 
izby uważana będztezR ukonstyW.owaną. 

Kompetenc,ja iposiechenia r-ady izby, 
An. 36. Rada izby i'est -orgall'cm uchwalającym 

i kontrolującym. 
Pr'ocz spraw, wymienionych w posz<:ze~&lnych 

artykułach niniejszego rozporządzenia, do zakresu 
:dzi<iłania rany izby należy: , ' 

al uchwalanie prelimln'3.ny :budżetowyeh i zam
lmięć r.a:chunkowych izby, 

b) 'ustalanie na rzecz izby opłat, których wpro
wadzenie - w myśl-obowiązRjących przepi
sów - uzależnione ,jest 'Od decyzji izby, 

ej dec)'!'clowanieo :zaciąganiu pożycz-ek,oDaJby
waniu, zbywaniu i ohdążaniu aieruc:l101'02go 
majątku izby oraz o ,przyjmowaniu na rzecz 
izby darowizn i zapisów. 

Uchwały rady izby w sprawach, wymienionych 
w punktach a), h) i c) niniejszego artykułu, Wi:l:my 
bY'Ć ;p:owzięŁe,bezwzglęclną większością głosów 
wobe'en'Ojci CO pajmniej połowy ogóln'ej ilości 
rcrocÓWt 
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Uchwały rady izby w sprawach, wymienionych 

w punktfl.ch.a) : i :c) nin~ejs~ego artykułu, wymagają 
zatwierdzenia .. Ministra ' Roll1ictwai uchwały zaś 
w sprawach, wymieniop.ych w punkcie b) wymagają 
zatwierdzenia . Mmlstra Rolnictwa w tych wypad
kach, gdy to wynika z przepisów o wprowadzeniu 
tych opłat. , 

, Kompetencję rady izby określi szczegółowo 
stat:q.t z uwzględnieniem postanowień 'niniejszego 
rQzporządzenia. . 

- Art. 37. Rada izby zbiera się co najmniej raz 
do roku w terminie ustalonym w statucie izby na 
sesję zwyczajną dla uchwalenia budżetu izby. 
. Na . żądanie X ogółu radców lub zarządu izby, 

a także na żądanie Ministra Rolnictwa prezes izby 
zwoła radę na sesję nadzwyczajną. 

Art. 38. Na posiedzeniach rady izby prze
wodniczy prezes izby lub w jego zastępstwie wice
prezes. 
" Posiedzenia rady izby są jawne. 

Na żądanie przedstawiciela rząr;lu będzie za
rządzona tajność posiedzenia rady izby. ' Tajność 
posiedzenia może być również uchwalona przez ra
dę większością % głosów na wniosek prezesa izby 
lub X radców. 

, Obrady nad budżetem izby i sprCiwozdaniami 
rachunkowemi winny odbywać się zawsze na posie
ązeniu jawnem. 
" Prezes izby ma prawo usunąć, z sali posiedzeń 
rady kaidą osobę z publiczności, która zakłóci po~ 
rządek, lub nawet w razie potrzeby zarządzić całko
witeopuszczenie sali przez publiczność . . 

Z każdego ' posiedZenia rady izby winien być 
sporządzony protokół. 

Art. 39. Uchwały rady izby zapadają bez
względną większością głosów w obecności co naj~ 
mniej % ogółu członków rady izby, o ile poszcze
gólne artykuły niniejszego rozporządzenia nie zawie
rajCi: pos.tanowień odmiennych. 
, W razie równości głosów przeważa głos prze-

wodniczącego. . 
, Art. 40. Rada izby może z pośrÓd swoich 

członków wyłaniać komisje i powierzać iin pełnienie 
stałych lub też przejściowych zadań. Komisje te 
mogą uzupełniać swój skład przez kooptację osób 
nie będących członkami radYi rada izby określi na.j
większą ilo'ść osób, które mO&'ą być przez ' komisje 
kooptowane. . . 

Uchwały komisji wymagają zatwierdzenia ra
dy izby, o ile nie są powzięte w sprawach zleconych 
komisjom przez radę izby do samodzielnego za
łatwienia. 

Rada izby nie może zlecić komisjom do samo
dzielnego załatwienia spraw, które - stosownie do 
postanowień rozporządzenia niniejszegoorai, posta
D~wień ~tatutu - wymagają uchwały rady izby. 

Art. 41. 
żarząd. 

. Zarząd Izby. 

Organem wykonawczym izby jest 

, Zarząd izby składa się z prezesa i wiceprezesa 
izby oraz członków wybranych na trzy lata przez ' 
radę izby ze sweao iroDa bezwzilędną większośCią 

głosów przy obecności ' co najmniej połowy ógólnei 
ilości radców. ' ." 

Wybory członków zarządu odbywać się będ~ 
w terminach ustalonych dla wyboru prezesa i wice'~ 
prezesa izby (art. 44) . . ' . 

Ilość członków zarządu oraz sposób powołania 
zastępców tych człorików określi statut izby. '" . 

Art. 42. Zarząd izby decyduje we wszystki~h 
sprawach niepodlegających uchwałom rady izby 
i nienależących do kompetencji prezesa izby oraz 
składa radzie izby coroczn'e sprawozdanie ze swych 
czynności. ' , , , 
. . Czynności zarządu określi sz~zegółowo statut 
z uwzględnieniem postanowień niniejszego, rozporzą.;: . 
dzenia. , ' . 

Art. 43. Zebraniom . zarządu przewodniczy 
prezes izby. 

Do prawomocności uchwał zarządu potrzebna 
jest obecność prezesa lub wiceprezesa oraz co naj .. 
mniej połowy członków zarządu. . . 

. Uchwały zapadają bezwzględną więksZOŚGią 
głosów. W razie równości głosów przeważa głoS 
przewodniczącego. . . . 

Prawa i obowiązki (:złonków zarządu określi 
statut. ' 

Ustępujący zarząd sprawuje swe czynności do 
chwili ukonstytuowania nowego zarządu, o ile Mini .. ' 
ster Rolnictwa - ' w wypadku rozwiązania rady 
izby - nie poruczy czynności zarządu swemu korni", 
sarzowi. .... 

Prezes bby. 
Art. 44. Poza wypadkami, przewidzianedii 

wart. 35; prezesa a także wiceprezesa wybiera ze 
swego grona rada izby w głoso'\vaniu tajnem bez
względną większością głosów w obecności co naj
mniej połowy ogólnej ilości radców. Wybór prez&" 
sa i wiceprezesa izby ulega zatwierdzeniu Ministra 
Rolnictwa. ' 

Prezes i wicepreżes ' izby wybierani są ,ną 
trzy lata. " ' ' ( 

Wybory prezesa i wiceprezesa izbywiony: ,od ... 
bywać się na pierwszem posiedzeniu rady, zwoła~ 
nem po przeprowadzeniu kolejnych wyborów radców 
z okręgów wyborczych i społecznych organizacyj 
rolniczych. . . . , .,' 

W razie ustąpie:p.ia prezesa . lub wiceprezesa 
izby prżed końcem okresu, na który zostali wybrani, 
rada izby przeprowadza wybory nowego prezesa 
lub wiceprezesa na czas pozostały do końca wymle:-:, 
nionego okresu. 

Art. 45. Prezes izby reprezentuje izbę rolni:' 
czą nazewnątrz, czuwa nad wykonaniem uchwał ra· 
dy i zarządu izby, zwołuje posiedzenia rady i zarzą". 
du, na których przewodniczy, oraz sprawuje nadzór 
nad działalnością biura izby. 

Wszelkie dokumenty" ustanawiające dla izby 
zobowiązania prawno-majątkowe, winny być podpi~i 
sane przez prezesa izby oraz co najmniej jednego: 
członka zarządu izby. . 

Prawa i obowiązki prezesa izby określi statut 
z uwzględnieniem postanowien niDiejszego rozporz,\4 
dzcllią. , ,o, 
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> >,.. Art. 46. W razie jeżeli prezes izby z jakich
kolwiek powodów nie może pełnić swych obowiąz
!<~~, we wszystkich jego czynJ;lościach zastępuje go 

. Wlceprezęs. 

Ustępujący prezes i wiceprezes sprawują swoje 
~zynności do chwili zatwierdzenia wyboru nowego 
prezesa i wiceprezesa, o ile Minister Rolnictwa -
w wypadku rozwiązania rady izby - nie poruczy 
ązynności prezesa swemu komisarzowi. 

Biuro IzJ>y. 

. Art'. 47: Na czele Mura: izby stoi dyrektor po
",ołany z poza grona radców przez prezesa izby na 
i>ód'stawie uchwały zarządu izby za, uprzednią zgodą 
Ministra Rolnictwa. . 

Dyrektor biura izby podlega bezpośrednio pre
zesowi izby, przed , którym za,. działalność biura jest 
odpowiedzialny; uczestniczy on w posiedzeniach ra
dy, zarządu i komisyj izby, na których referuje spra
wy, wypowiadaopinje lub .udziela potrzebnych wy
jaśnień. 

W szystkich stałych pracowników .. biura izby 
, po~ołuje prezes izby . na wniosek dyrektora biura, 

uchwalony przez zarząd izby, pracowników zaś cza
sowych - prezes izby na wniosek dyrektora biu
ra izby. 

Prawa, ' obowiązki i odpowiedzialność praco
wników biura, warunki zawiązania . i rozwiązania 
z . ,nimi stosunku służbowego, uposaienie służbowe 
pracowników oraz ich zaopatrzenie emerytalne zo
staną określone w specjalnych przepisach, uchwalo
nych przez radę izby; przepisy te nie mogą uchybiać 
obowi<}zującym ustawom i ' podlegają zatwierdzeniu 
Ministra Rolnictwa. . 

Zasady gospodarki finansowej izby. 

Art. 48. Zarząd izby układa corocznie preli
minarz wszystkich dochodów i wydatków ii by, spo
dziewanych w następnym roku obrachunkowym, 

Art. 49. Gospodarka finansowa izby rolniczej 
powinna obracać się ściśle w granicach ustalonych 
'Y. budżecie. Jeżeli w ciągu roku obrachunkowego 
zajd?:ie potrzeba wydatku, nieprzewidzianego w bud
żecie lub przewidzianego w 'nie'wystarczającej wyso
kości, wówczas tiskuteczrihmie takiegp wydatku wy
maga specjalnej uchwfl.ły rady, która jednocześnie 
wskaże źródło jego pokrycia. . ' 
: . ' W wypadkach, w których uskutecznienie ta

kiego wydatku' nie da się odioczyćdo czasu powzię
cia 'przez radę 'izby odpowiedniej uchwały bez szko
dy dla izby rolniczej ltibgdy wynika on z ustawo
wego obowiązku izby, - zarząd izby może za zgodą 
Ministra Rolnictwa wydatek ten uskutecznić, obo
wiązany jest wszakże podać ·0 tem do wiadomości 
radzie izby na . najbliższem, jej posiedzeniu w celu 
uzyskania uchwały rady, dotYGzącej pokrycia tego 
wydatku. 

, Art. 50. ' Zarząd izby składa corocznie radzie 
izby do zatwierdzenia roczne sprawcizdaniarachun
kowe z wykonania , budżetu, jako też z wszelkich 
ipnych dochodów i wydatków izby. . 

,. . Art. 51. D,Ochod:y, izbyrolnic,zej , skłitd·ać się 
będą: 

a)z opłat za świadczenia i usługi, oddawane 
rolnikom przez izbę j 

b) ' z dochodów z własMgo majątku ' izby; 
c) · z opłat ustanowionych na rzecz izby na ,n'io.i. 

. cy obowiązujących ustaWj ' .. , 
d) i zasiłków rządowych, samorządowych lub 

innych. . 
, Art. 52. Izby rolnicze zwolnione są o,d wsŹel

kich podatków i opłat w tym samym zakresie i tych 
samych wypadkach, w jakich obowiązujące przepisy 
przewidują to w stosunku do związków samorządu 
terytorjalnego'. , . , 

Nadzór państwowy Jlad izbami rolniczemi. 

Art. 53. Zwierzchni nadzór nad działalnością 
izb rolniczych ' sprawuje Minister Rolnictwa. . 

Organem bezpośredniego nadzoru nad działał ... 
nością izb rolniczych jest właściwy wojewoda. 

Art. 54. Minister Rolnictwa oraz właściwy 
wojewoda winni być zawiadamiani w odpowiednitn 
czasie o terminach i porządku obrad · posiedzeń ra
dy i zarządu izby; mogą oni uczestniczyć w tych po
siedzeniach osobiście, bądź przez swoich przedstawi
cieli z prawem zabierania głosu poza koleją mówców 
i uzupełniania porządku obrad. . " ~; 

Protokóły posiedzeń rady i zarządu izby winny 
być przesyłane Ministrowi Rolnictwa i właściwemu 
wojewodzie niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

Art. 55. U chwały rady i zarządu izby, jak 
r9wnież ,zarządzenia wykonawczych organów izby 
w wypadkach, gdy naruszają postanowienia ,ninhij
szego rozporządzenia, statutu izby lub inne obowią~ 
zujące przepisy, są nieważne . . O nieważności orzeka 
Minister Rolnictwa na wniosek wojewody, bądź 
z własnej inicjatywy. . 
, Właściwy wojewoda ma prawo wstrzymać wy-

konanie takich uchwał i zarządzeń w celu przedsta
wienia sprawy Ministrowi Rolnictwa do decyzji. '" 

Art. 56. . Rada ' Ministrów na · wniosek Miriish~ 
Rolnictwa, zgłoszony ' w porozumieniu z . Ministrem 
Reform Rolnych, ma prawo rozwiązać radę izby, 
Wybory do . nowej rady winny być w tym wypadku 
przeprowadzone przed upływem 6 miesięcy, . 1icz,ąc 
od dnia wydania decyzji o rozwiązaniu. . 
. Równoczęśnie z rozwiązaniem rady izby Min}-

ster Rolnictwa wyznacza komisarza, którego zada:' 
niem będzie przeprowadzenie prąc niezbędny~hdo 
ukqnstyŁuowania nowej rady izby. .' , " 

Komisarzowi temu Minister Rolnictwa może 
powier~yć czynności prezesa i zarządu izby z prawa,-
mi służącemi tym organom. . 

W sprawach, wymagających' uchwały rady izby, 
d~ , cZ,asu jej ukonstytuowania się decydować ' będżfe 
Minister Ftolnictwa. 

Postanowienia przejściowe ' i wykonawcze. 

Art. 57. Istniejącym na obszarze województ~ 
pomorskiego i poznańskiego izbom rolniczym będą 
nadane przez Radę Ministrów na wniosek Ministra 
Ftolnictwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem 
Fteform .Rolnycp, nie później, niż przed upływem 
jednego roku od dnia wejścia w żyde niniejsZ~g,9 
rozporządzenia! nowe statuty, z,!!odne z ..postanowie-

, . 
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niami niniejszego rozporządzenia. Wy~łenione izby 
mogą przed upływem 6 miesIęcy od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia przedstawić Mi
nistrowi Rolnictwa własne projek.ty nowych sta, .. 
tutów. 

Z chwi1ą nadania tym Izbom nowych statutów 
tracą moc obowiązującą postanowienia ustawy z dnia 
30 Czerwca 1894 t. ofzhach rolniczych (Zb. u. prus. 
str. 126 i nast.) otttz dotyczące izb rolniCzych tozpd
rtącttenia Mitiisba b. Dzielnicy PruskieJ, z: wyjątIde'ffi 
wszystkich przepisów tej ustawy i tych r6:ąjO'tzą
dzeń, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio' obo
wiązkowych opłat, ściąganych na rzecz izh y na po
krycie wydatków, spowodowanych jej działalnością; 
przepisy te pozostaj'ą , nadał , w mocy. , Prezydend 
wymienionych izb, tudttez kh rady i zarzqdy spra
wować będą SWe czynnośCi nadal -'-- ViI myśl , posta
nowień niniejszego rozpotządtenia i nowyćh sta:tu
tów - aż do ukonstytuowania się organów izby na 
nowych podstawach. , 

, Do ukonstytuówanJa n<rwej rady izby Min'iste'i' : 
Rolnictwa wyzna.Gty komisa'rza:. 

Art. 58. Do czasu utworzenIa samorządu wo
jewódzkiego przewidzia:ne w rozporząd'zeniu niniej.-
8zem uprawnienia samotządu wojewódzkieg,o służyć 
będą radom lub wydziałom wojewódzkIm stosownie 
do ich właśdwości. 

Na obszarze województw: krakowskiego, Jwow
sk1ego, stanishiWdwskiego ł tattlópóls'kiego w wypad
ku rozwiązania teprezefJtac'j'i: ś'amo'tządt1 p(Jwiatow~
go lub , mie)skiegd, ~ pr~e-widżlane VI nirtiejs'zet:rt foz,
porządzemu uptawniema otganów uchwalalących 
powiatowych związków komunalnych i gmin , miej
skich. wydzielonych z powiatów. słilźą tymcza:sowytn 
zarządom powiatowym i miejskim. uprawnienia zaś 
członków tych organów służą odpowiednio ćżłonkom 
:wymienionych zarząd'ów. , 

Art. 59. Wykonanie niniejszego rozporządze
nia porucza: się Mirtisttowi Rolnićtwa. 

Att. 60. R()zpgtządze~nie ntnl(~Jsze wchodzi 
'W życie rta całym obszatze RuczYpospoliłej. z wy
jątkiem województwa śląskiego I z dniem ogłoszenia., 

Prezyderit Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 

J. Piłsudski 
Minister: K. Bartel 
Minister Spraw Wewnęttznych: Sławoj SkladkfJwsk' 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zales/li 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Sprawiedliwości: A. Meyszlowicż 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenią PilblictfiegO! 

Dr. Dobrucki 
Minister RolnictWa: K. NieźabyfowsRi 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji! RdrtttJcki 
Minister Robót Publiczft,c-h l MoractłWskl 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr~ Jritk{~tuict 
Minister Reform Rolnych: Witold Startiewicz 
Minister Poczt i Telegrafów: BoguslawĄ1iedziJjski 
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Rozpotządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej , 
z dnia 22 marca 1928, r. 

., , związka~,h międzyk.ol21unalnyck. 

.' "(. 

N'a podstawie art. 44 ust. 5 KOńsfyfucff 
w brzmieniu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926r. zml;e-· ' 
niającej , i uzupełniającej , Konstytucj ę Rzeczypospoli
tej z dnia 17 marca 1921 r./ (Dz. U. R. P. Nr. 78. 
poz. 442) postanaw'ianico następuje: '> 

.<~ 

I. Organizaeją związku międzykomunalnego. 

_ Art. 1. Dla przeprowadzenia posżćzegĆilfiydl: 
zadań, wćhodzących w zakres działania: samorządu' 
tetytorja:lnego', mogą gminy m:i:ej'sk re l wiejskie' O'r.1Z 
powiatowe iwofewódzkie twiązki komunalne łączycf , 
się w związki międz'ykorilurralne z pta:wami kot'po:" 
racyj o samóistnej osobowości pr awnej. 

. Każdy związek między komunalny powinien' pt}.{ l 
siad'a:ć statut. :.' 

Art. 2. Każdy związek międzykomuna:lny pą" , ' 
,winien posiadać następujące orgapa ustr(jjowe~ "" 

a) radę związku, która jesŁorganem startowią", .. 
cym i kontrolującymi ' 

bl zarząd związku, który jest organem admi- ' 
, nistracyjnym i wykonawczym. " 

Statut związku rrdędzykomuńalnego , może ' 
przewidzieć nadto utworzenie innych ot~an6w , 
ustrojowych. ' , 

AFt. 3. Każdy członek związku między komu .. 
, nalnego powinien w radzie związku posiadać ' cona.j- . 

mniej dwóch przedstawicieli. Jednym z nich ' jest..
z urzędu osoba, stanowiąca jednoosobowy organ " 
wykonawczy członka związku między komunalnego 
(prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys) względ~ , 
nie spr:awująca urząd przewodniczącego kolegialne- ) 
go organu wykonawczego członka związku, - cll-u
giego wybiera kolegjalny organ korporacji. należąceC 
do zwiążku międżykomunalriego. wskazany w statu~, 
cie, z pośród osób. którY1l1przySługuje prawo W'Y'bie~ ' 
raltiości do otganów tejźe korporacji. " 

W miejsce ubyłych przedstawicieli ctł(jnk6w ~ 
związku międzykomunalnego wchodzą zastępcy. , 
Przedstawiciela, wchodżącegd z urzędu w skład ta-" 
dy , związku, ' zastęp~j~ l'~go urię~awy zastępca, in~ .; 
nych zaś przedstaWICIe I - specjalme 'IN tym celu l 
~ybrani zastępcy. " 

Potatem liczbę przedstawicieli pószczególt1;yd{ 
członków związku międzykomunalnegoi sposóh ich ' 
wyboru ustala statut - z tern jednak ogtanicżeniern, . 
że W twiązku tl1iędzykomunaInym, liczącym trzech , 
lub więcej członków, liczba przedstawicieli jednegO,,-, 
członka powinna być niższą od połowy liczby , 
.wszystkich przedstawicieli w radzIe tegoz związku. " 

Przy zmianie składu organów poszczególnycb 
członków uczestnicząoych w związku międzykomu
nalnym wyb~ani ptzez te organa członkowie rady.: , 
zatrzymują swój mandat ,nadal aż do upływu o krę ... " 
s,,! urzędowania w związku: , międzykomunalnym, o ile.= 
osobną uchwałą odnowionego w swym składzie 
organu, który ich wybrał, nIe będą odwołani. ' 
~ ' ostatnim :wypadku ' nowowybrani członkowie. 

I 




