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Poznañ

Ustrój prawny samorz¹du rolniczego w Polsce i RFN.
Studium porównawcze

W
Europie wykszta³ci³y siê dwa modele izb gospodarczych: model francuski oraz

model anglosaksoñski. Pierwszy z nich, zwany inaczej kontynentalnym, charakte-
ryzuje siê obligatoryjnym cz³onkostwem, drugi natomiast opiera siê na dobrowolnym
modelu cz³onkostwa. W modelu francuskim, izby samorz¹dowe to korporacje publiczno-
prawne, które z mocy ustawy posiadaj¹ obligatoryjny charakter cz³onkostwa. Obejmuj¹
one wszystkich przedsiêbiorców danej dziedziny gospodarki lub dziedzin pokrewnych
dzia³aj¹cych na obszarze izby, bez wzglêdu na ich wolê. W drugim modelu, cz³onko-
stwo ma charakter fakultatywny. Izby funkcjonuj¹ wtedy jako elitarne organizacje zawo-
dowe ró¿nych grup interesu, bez w³adztwa administracyjnego. W Polsce, w odniesieniu
do izb rolniczych, funkcjonuje model mieszany – izby rolnicze zosta³y wyposa¿one
w obligatoryjne cz³onkostwo, ale bez w³adztwa administracyjnego.

I.

Legitymizacja samorz¹du rolniczego jako organu pañstwa zosta³a uregulowana w ustawie
zasadniczej. W przypadku RFN ca³oœæ spraw zwi¹zanych z powo³ywaniem izb rolniczych,
ich organizacj¹ i funkcjonowaniem jako podmiotów zdecentralizowanej administracji pu-
blicznej zosta³a – na mocy Konstytucji federalnej (art. 30 i 83)1 – przeniesiona na kraje
zwi¹zkowe. Ka¿dy land posiada zatem w³asne regulacje prawne dotycz¹ce izby rolniczej na
jego terenie2.

Pierwszym aktem prawnym, który wprowadzi³ izby rolnicze w Republice Federalnej Nie-
miec by³a ustawa Landtagu Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii z 11 lutego 1949 r.3 Na mocy tej
ustawy powsta³a pierwsza w RFN Izba Rolnicza Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii. Ustawa ta
sta³a siê wzorem dla innych landów, które mia³y potrzebê powo³ania na swoim obszarze izby
rolniczej4. Wzorem tej ustawy niemieckie izby rolnicze s¹ korporacjami prawa publicznego,

1 Art. 30 realizacja uprawnieñ w³adzy pañstwowej i wykonywanie zadañ pañstwowych nale¿y do w³adz krajów

zwi¹zkowych o ile ustawa zasadnicza nie stanowi inaczej lub nie dopuszcza innych regulacji prawnych. Art. 83. Sta-
nowi, ¿e kraje zwi¹zkowe wykonuj¹ ustawy federalne jako w³asn¹ sprawê, o ile ustawa zasadnicza nie stanowi ina-

czej lub nie dopuszcza innej mo¿liwoœci.
2 Regulacje prawne dotycz¹ce powo³ywania izb rzemieœlniczych zosta³y zawarte w ustawie z dnia 17.09.1953

roku o rzemioœle ze zmianami; Gesetz zur Ordnung des Handwerks v. 17.09.1953, BGBl I 1953, 1411; Gesetz zur
Ordnung des Handwerks v. 24. 9.1998 I 3074, v. 11.12.2008 I 2418.

3 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53. 23.12.2003, GV NW.
S. 808.

4 A. Werenowska, Organizacja izb rolniczych wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej
im. H. Ko³³¹taja w Krakowie, z. 78, nr 377, Kraków 2000, s. 424.



a przynale¿noœæ do nich jest obligatoryjna5; dziêki tym konstytutywnym cechom izby rolni-
cze posiadaj¹ w³adztwo administracyjne, czyli zdolnoœæ do wykonywania okreœlonych
w ustawie zadañ w dziedzinie rolnictwa6; s¹ podobnie jak izby przemys³owo-handlowe i rze-
mieœlnicze podmiotami zdecentralizowanej administracji publicznej w pewnej przestrzeni ¿y-

ciowej, w której funkcjonuj¹, t¹ „przestrzeni¹” jest rolnictwo7.
Inaczej jest w Polsce. Po transformacji systemowej ustrój prawny izb rolniczych zosta³

uregulowany w ustawie o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 r., która wyró¿ni³a izby rolni-
cze spoœród pozosta³ych izb samorz¹dowych, nadaj¹c im atrybut obligatoryjnoœci8. Nastêpnie
w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP9 ustawodawca dopuœci³ mo¿liwoœæ utworzenia innego rodzaju

samorz¹du (czyli tak¿e samorz¹du rolniczego); jednak¿e nie uregulowa³ on jego formy organi-
zacyjno-prawnej. Skutkiem tego by³o powo³anie izb rolniczych o obligatoryjnym cz³onkostwie,
ale bez w³adztwa administracyjnego; nie zajmuj¹ one pe³noprawnej pozycji przedstawiciela
œrodowiska rolniczego w relacjach z administracj¹ publiczn¹. Ustawa z 1995 r. przewidywa³a
powstanie izby rolniczej na terenie ka¿dego województwa, czyli ³¹cznie funkcjonuje w Pol-
sce 16 izb.

Z kolei niemieckie izby rolnicze nie maj¹ charakteru powszechnego. Oprócz 7 izb rolni-
czych nie funkcjonuj¹ instytucje samorz¹du gospodarczego w sferze rolnictwa10. Np. w Ba-
warii w celu ochrony interesów osób fizycznych i prawnych zwi¹zanych z rolnictwem
powsta³, w wyniku dekoncentracji administracji publicznej tego kraju zwi¹zkowego, urz¹d
rolniczy (Landesanstalt fuer Landwirtschaft)11 stanowi¹cy czêœæ tej administracji bez samo-
dzielnego w³adztwa administracyjnego i nieposiadaj¹cy charakteru instytucji samorz¹du go-
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5 Por. § 20 ust. 1 ustawy o Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii z 11 lutego 1949 r. stwierdza, ¿e izby rol-
nicze posiadaj¹ osobowoœæ publicznoprawn¹ oraz obligatoryjne cz³onkostwo; szerzej: W. Frotscher, U. Kramer,
Wirtschaftsverfassungs – und Wirtschaftsverwaltungsrecht…, op. cit., s. 295. W § 23 ust. 4 ustawy o organizacji sa-

morz¹du rolniczego w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii z 10.07.1962 r., wskazano jednoznacznie, ¿e izby rolnicze s¹
podmiotami prawa publicznego, Gesetz über die Organisation der Landverwaltung vom 10.7.1962, GV NW S. 241,
zmieniona przez ustawê z 9.5.2000, GV NW S. 462.

6 W niemieckiej nauce prawnej kontrowersje wokó³ podmiotowoœci publicznoprawnej izb rolniczych budzi³o
wykonywanie funkcji przedstawicielskiej œrodowiska rolniczego przez izby. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci
wyda³ w tej sprawie orzeczenie klasyfikuj¹c izby rolnicze, izby przemys³owo-handlowe, izby rzemieœlnicze, izby
ubezpieczeniowe etc. jako zwi¹zki przedsiêbiorców. Tymczasem w Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec z dnia
23 maja 1949 roku nie zosta³a wyraŸnie wskazana gwarancja powo³ania oraz funkcjonowania izb. Na podstawie
art. 30 i 83 niemieckiej ustawy zasadniczej przeniesiono uprawnienie tworzenia izb na kraje zwi¹zkowe, por.
K. Stollreither, Verfassung des Freistaates Bayern. Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschlands. Ueberblick

ueber Europaeische Union. Der Bayerische Landtag. Funktionen und Aufgaben, Augsburg 2007, s. 132–161.
7 R. Stasikowski, Gwarancje samorz¹dnoœci gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rze-

czypospolitej Polskiej, s. 19; por. R. Hendler, Geschichte und Idee der funktionalen Selbstverwaltung, w: Handbuch

des Kammerechts, pod red. W. Kluth, Halle 2005, s. 25. Jak wiadomo, Republika Federalna Niemiec nale¿y do naj-
wy¿ej uprzemys³owionych i zurbanizowanych pañstw œwiata. W 2004 r. oko³o 88% ludnoœci tego kraju zamieszki-
wa³o w miastach, a 12% na wsi. W zwi¹zku z tym, o ile izby przemys³owo-handlowe dzia³aj¹ we wszystkich
16 krajach zwi¹zkowych, to izby rolnicze zaledwie w 7; odpowiednio izb przemys³owo-handlowych funkcjonuje
w Niemczech 83, a izb rolniczych zaledwie 7. Przeciêtna liczba cz³onków niemieckiej izby rolniczej liczy ok.
200 tys. cz³onków. Dodaæ nale¿y, ¿e w krajach zwi¹zkowych wchodz¹cych przed zjednoczeniem Niemiec do Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej nie powo³ano dot¹d ¿adnej korporacji samorz¹du rolniczego.

8 Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Dz. U. Nr 1, poz. 3 z póŸn. zm.
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.

10 Izba Rolnicza w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii (1949 r.), Izba Rolnicza w Bremen (1956 r.), Izba Rolnicza
w Rheinland-Pfalz (1970 r.), Izba Rolnicza w Zag³êbiu Saary (1975), Izba Rolnicza w Hamburgu (1990), Izba Rolni-
cza w Szlezwiku-Holsztynie (1997 r.), Izba Rolnicza w Dolnej Saksonii (2003 r.).

11 W. Kluth, Entwicklungsgeschichte und aktuelle Rechtsgrundlagen der kammern im Ueberblick, w: Handbuch

des Kammerrechts, pod red. W. Kluth, Halle 2005, s. 273.



spodarczego. Podobne do zadañ izby rolniczej wykonuj¹ w Bawarii: urz¹d rolniczy, urz¹d do
spraw leœnictwa i urz¹d do spraw hodowli roœlin i winoroœli wyodrêbnione w ramach struktur
ministerstwa ¿ywnoœci, rolnictwa i leœnictwa Bawarii, czyli resortu administracyjnego kraju
zwi¹zkowego12.

Jak ju¿ wspomniano, niemiecka ustawa zasadnicza (1949 r.) swoje uprawnienia w kwestii
powo³ywania izb rolniczych, ich organizacji i zadañ delegowa³a na kraje zwi¹zkowe. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie konstytucje krajów zwi¹zkowych zawieraj¹ kompletny
katalog norm prawnych odnosz¹cy siê do ustroju izb rolniczych13. Wspomnieliœmy wy¿ej, ¿e
komplet takich norm prawnych, reguluj¹cych zasady tworzenia i funkcjonowania izb rolni-
czych zawiera jedynie ustawa o izbie rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii14. Na tej ustawie
wzoruj¹ siê czêsto inne izby rolnicze w Niemczech.

W ustawodawstwie polskim oraz niemieckim istota samorz¹dnoœci izb rolniczych, podob-
nie jak wszystkich innych instytucji samorz¹du w rozumieniu teorii prawa administracyjne-
go, polega na zasadzie „Betroffenenmitwirkung”, czyli udziale osób w sprawach, które ich
bezpoœrednio dotycz¹. Zasada ta ma zwi¹zek z definicj¹ istoty samorz¹du wprowadzon¹ do
nauki prawa administracyjnego przez Georga Jellinka, który przez pojêcie samorz¹du rozu-
mia³ samodzielne wykonywanie zarz¹du przez bezpoœrednio zainteresowane osoby15.

Zgodnie z doktryn¹ prawa administracyjnego izby rolnicze wykonuj¹ w³asne zadania i zle-
cone z zakresu administracji publicznej. W przypadku jednych i drugich zadañ izby ponosz¹
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za ich wykonywanie (Eigenverantowortlichkeitsprinzip). Zgoda na
samodzielne i odpowiedzialne realizowanie zadañ w³asnych oraz zleconych przez izbê ozna-
cza, ¿e ¿aden inny organ administracji pañstwowej, w³¹cznie z organami administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej, nie mo¿e ingerowaæ ani zmieniaæ decyzji izby16. Na tym polega istota
samorz¹du, wszystkich jego desygnatów, w tym równie¿ samorz¹du rolniczego. W zwi¹zku
z tym nadzór nad izbami rolniczymi ogranicza siê jedynie do kryterium legalnoœci, czyli wy-
konywania zadañ zgodnie z prawem17.

Inaczej jest w przypadku izb rolniczych w Polsce, gdzie zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z 1995 r. o izbach rolniczych przewiduje siê mo¿liwoœæ wykonywania zadañ zleconych z za-
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12 Równoczeœnie obok urzêdu rolniczego funkcjonuje jako podmiot publicznoprawny Bawarski Zwi¹zek
W³aœcicieli Gruntów Rolnych, który odrodzi³ siê 7.09.1945 r. (maj¹cy tradycje w Bawarskiej Izbie W³aœcicieli Wiel-
kich Maj¹tków Ziemskich powo³anej jako korporacja publicznoprawna z w³adztwem administracyjnym w 1920 r.).
Podkreœliæ nale¿y, ¿e w 1970 r. Izba rolnicza Hesji, jako 8, zosta³a zlikwidowana przez w³¹czenie jej do Izby Rolni-
czej w Hamburgu; Aufloesung der Landwirtschaftskammer in Hessen, Gesetz v. 22.07. 1969, GVBl S. 142.

13 Czêst¹ praktyk¹ w konstytucjach landów, w których powo³ano izbê rolnicz¹, jest zamieszczanie pojedynczych
artyku³ów reguluj¹cych ustrój prawny izby. Przyk³adem mo¿e byæ Konstytucja Zag³êbia Saary, w której do izb odno-
si siê tylko art. 59, w którym wskazano na zamkniêty katalog podmiotów publicznoprawnych samorz¹du specjalne-
go, W. Kluth, Funktionale Selbstverwaltung, Halle 1997, s. 325; natomiast pozosta³e normy odnosz¹ce siê do izb
rolniczych maj¹ce swoj¹ genezê w prawach, wolnoœciach oraz obowi¹zkach konstytucji RFN odzwierciedla to np.
Konstytucja Saksonii-Anhaltu w art. 87 ust. 5.

14 Dzia³alnoœci¹, organizacj¹ organów i zadaniami izb zajmuje siê, wyodrêbnione w ramach prawa administra-
cyjnego, prawo izb – Kammerrecht.

15 S. Wykrêtowicz, Samorz¹d jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorz¹d w Polsce. Istota, formy, zada-

nia, pod red. S. Wykrêtowicza, Poznañ 2008, s. 24.
16 Do zasad, które leg³y u podstaw izb rolniczych w RFN zalicza siê tak¿e zasadê subsydiarnoœci. W art. 2. ustawy

z 11 lutego 1949 wskazano, ¿e izba w ramach utrzymywania i wzmacniania sektora rolnictwa w landzie zajmuje siê
wspieraniem rolnictwa na jego obszarze oraz opiek¹ osób zatrudnionych w tym sektorze.

17 Por. W. Kluth, Entwicklungsgeschichte und aktuelle Rechtsgrundlagen…, op. cit., s. 38; gwarancjê wykony-
wania zadañ w³asnych przez samorz¹d na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ oraz w ramach ustaw zawarto np. w Konstytucji

Dolnej Saksonii w art. 57, a w Konstytucji Badenii-Wuertembergii w art. 71.



kresu administracji rz¹dowej lub samorz¹du terytorialnego, przekazanych w drodze ustaw lub
na podstawie porozumieñ oraz zadañ w³asnych, przekazanych w drodze porozumieñ – s¹
w praktyce martwe. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie;
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym18, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie województwa19, a tak¿e ustawa z 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym20

nie przewiduj¹ mo¿liwoœci powierzenia izbom rolniczym ¿adnych zadañ przez organy rz¹do-
we i samorz¹dowe. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e nie wydaje siê mo¿liwe wykony-
wanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej.

II.

Dzia³alnoœæ izby rolniczej obejmuje wiele sektorów i bran¿y, które stanowi¹ obszar jurys-
dykcji izby. Na przyk³ad Izba Rolnicza Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii obejmuje nastêpuj¹ce
bran¿e: rolnictwo, hodowla roœlin, hodowla zwierz¹t, ogrodnictwo, uprawa warzyw, uprawa
owoców, uprawa winoroœli, leœnictwo, rybo³ówstwo œródl¹dowe i pszczelarstwo. Ponadto do
izb nale¿¹ tak¿e przedsiêbiorstwa, które wprawdzie nie dzia³aj¹ w wy¿ej wymienionych bran-
¿ach, ale pozostaj¹ w stosunku zale¿noœci od nich.

Porównuj¹c zakres przedmiotowy dzia³alnoœci Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Izby Rol-
niczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii mo¿na dokonaæ nastêpuj¹cego podzia³u zadañ: po pierw-
sze, zadania opiniodawczo-doradcze; pod drugie, zadania o charakterze informacyjnym oraz
po trzecie, zadania w celu wykonania rynku rolnego i poprawy jego struktury.

W ramach pierwszej grupy, obie izby:
1) sporz¹dzaj¹ analizy, oceny, opinie i wnioski z zakresu produkcji rolnej oraz rynku

rolnego oraz przedstawiaj¹ je organom administracji rz¹dowej i jednostkom sa-
morz¹du terytorialnego;

2) prowadz¹ doradztwo w zakresie dzia³alnoœci rolniczej, wiejskiego doradztwa domo-
wego oraz uzyskania przez rolników dodatkowych dochodów;

3) kszta³tuj¹ zasady etyki i rzetelnego postêpowania w dziedzinie dzia³alnoœci gospo-
darczej;

4) wspó³dzia³aj¹ z jednostkami prowadz¹cymi szko³y rolnicze, wspieranie ich dzia³al-
noœci, inicjowanie powstawania nowych szkó³ i zmian w programach nauczania oraz
wspó³organizowania praktyk;

5) wspieraj¹ miêdzynarodow¹ wspó³pracê we wszystkich sektorach rolnictwa oraz pro-
mowanie eksportu produktów rolnych;

6) wspó³pracuj¹ z administracj¹ publiczn¹ w zakresie ochrony œrodowiska, zdrowia
i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
W ramach drugiej grupy, obie izby:

1) gromadz¹, przetwarzaj¹ i przekazuj¹ informacje gospodarcze na potrzeby producen-
tów rolnych oraz innych przedsiêbiorców;

2) przekazuj¹ informacje dotycz¹cych rolnictwa spo³eczeñstwu, informuj¹ o sprawach
zwi¹zanych z rolnictwem maj¹cych szczególne znaczenie dla ochrony œrodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zwierz¹t, ochrony praw konsumentów oraz popieraj¹ pro-
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18 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, poz.578.
19 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa, Dz. U. Nr 91, poz. 576.
20 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Dz. U. Nr 142, poz. 1591.



wadzenia dialogu z grupami spo³ecznymi, dla których istotne znaczenie maj¹ sprawy
zwi¹zane z rolnictwem.
W ramach trzeciej grupy, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Izba Rolnicza Pó³nocnej Nad-

renii-Westfalii:
1) prowadz¹ dzia³ania na rzecz rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu p³odów

rolnych i produktów rolnych;
2) prowadz¹ analizê kosztów i produkcji rolnej;
3) podejmuj¹ dzia³ania na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy

struktury agrarnej;
4) prowadz¹ listy rzeczoznawców oraz przyznaj¹ tytu³y kwalifikacyjne w zakresie rolnictwa.

Natomiast Izba Rolnicza Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii ró¿ni siê od Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w zakresie wykonywania nastêpuj¹cych zadañ:
1) wystêpuje do organów administracji rz¹dowej i organów administracji samorz¹do-

wych z inicjatywami w zakresie regulacji prawnych dotycz¹cych rolnictwa oraz opi-
niuje projekty tych przepisów;

2) podnosi kwalifikacje osób zatrudnionych w rolnictwie;
3) prowadzi szkolnictwo zawodowe i zawodowe dokszta³canie m³odej kadry zawodowej;
4) wspiera pracowników zatrudnionych w sektorze rolnictwa w sprawach spo³ecznych

i zawodowych;
5) wspó³dzia³a (z g³osem doradczym) w kwestiach: podzia³u, wykorzystania i uregulo-

wania sprzeda¿y produktów rolnych; wspierania rolniczych spó³dzielni, zwi¹zków
producentów rolnych, fuzji producentów rolnych, wprowadzenia produktów rolnych
na inne regionalne rynki;

6) wspiera dzia³alnoœæ administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwoœci przez wyda-
wanie opinii, powo³ywanie rzeczoznawców z dziedziny rolnictwa;

7) ustala dyrektywy dla rzeczoznawców i ksiêgowych w sektorze rolnictwa;
8) uchwala przepisy i zarz¹dzenia w administrowaniu i notowaniu cen na gie³dzie;
9) odkrywa dodatkowe potencja³y produkcji rolnej, form zbytu, dochodów ze sprzeda¿y

produktów rolnych opartych na nowych surowcach, wykorzystuje energiê odna-
wialn¹ w wytwarzaniu produktów rolnych; rozszerza mo¿liwoœci tworzenia ró¿nych
kombinacji podatku dochodowego dla zwiêkszenia sprzeda¿y produktów rolnych21.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e iloœæ zadañ w³asnych, a tak¿e zleconych izb rolniczych jest zmienna

i zale¿y od dynamiki rozwoju rolnictwa. Na przyk³ad w kraju zwi¹zkowym Szlezwiku-Holsz-
tynie wesz³a w ¿ycie ustawa o ochronie roœlin z dnia 22 maja 2005 roku22. W zwi¹zku z t¹
ustaw¹ Izbie Rolniczej tego landu dosz³y w 2008 r. dwa zadania zlecone, a mianowicie,
ochrona roœlin i pomna¿anie zasobów leœnych. Waga tych nowych zadañ jest tak znaczna, ¿e
w strukturze organizacyjnej Izby powsta³a nowa jednostka administracyjna, kierowana przez
specjalnego cz³onka zarz¹du (Geschaeftsfuehrer)23, który za realizacjê tych dzia³añ jest odpo-
wiedzialny przed izb¹ rolnicz¹ i rz¹dem krajowym24.
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21 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53; Gesetz über Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 23.12.2003, GV NW. S. 808.

22 Pflanzenschutzgesetz v. 22.5.2005, BGB, 2005, 1658.
23 R. Jahn, Gesetzesaenderungen im Kammerrecht 2007, Jahrbuch des Kammers – Berufsrechts 2007, Halle

2008, s. 164.
24 Oprócz nowych kompetencji doprowadzono do zwiêkszenia zale¿noœci izby od w³adzy centralnej. Izba Rolni-

cza Szlezwiku-Holsztyna, realizuj¹c zadania zlecone przez administracje rz¹dow¹, musi uzyskaæ zgodê ministerstwa
rolnictwa i œrodowiska na kierunek i sposób realizowania owych zadañ. Ministerstwo rolnictwa wspiera wype³nianie



IV.

W celu realizowania zadañ izby rolnicze, jako instytucje samorz¹du gospodarczego,
powo³uj¹ w³asne organy w³adzy, niezale¿ne od innych organów administracji pañstwowej.
Podobieñstwo i ró¿nice miêdzy struktur¹ organizacyjn¹ Wielkopolskiej Izby Rolniczej a Izby
Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii mo¿na okreœliæ na podstawie kryterium przedmio-
towego.

W Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii organami Izby s¹: walne zgromadzenie,
komisje, komisja g³ówna, prezydent Izby oraz dyrektor25. Natomiast organami Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej s¹: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna, zarz¹d oraz rady powiato-
we. Kadencja organów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech trwa cztery lata. Cz³onkami
Izby Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii i pozosta³ych izb rolniczych w RFN s¹:
1) osoby fizyczne: w³aœciciele, u¿ytkownicy oraz dzier¿awcy gruntów rolnych oraz ich

wspó³ma³¿onkowie;
2) osoby fizyczne w³aœciciele, u¿ytkownicy, dzier¿awcy zak³adów produkcji rolnej oraz

ich wspó³ma³¿onkowie;
3) cz³onkowie rodziny, którzy wspó³pracuj¹ z osobami w zwi¹zku z punktem 1 i punk-

tem 2;
a) osoby fizyczne zatrudnione w rolnictwie,
b) osoby wykszta³cone w zawodach zwi¹zanych z rolnictwem,
c) osoby prawne, które d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce prowadz¹ dzia³alnoœæ na terenie

funkcjonowania izby26.
W Polsce cz³onkowie izby rolniczej nie stanowi¹ jednolitego katalogu osób, tak jak

w przypadku niemieckiej izby. Zdaniem Kazimierza Stró¿czyka, przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy jest traktowanie izby jako „formy samorz¹du producentów” b¹dŸ te¿ jako zorganizo-
wanej formy samorz¹du zawodu rolniczego27.

Jak wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych o przynale¿noœci do izb
rolniczych decyduje bycie p³atnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego z dzia³ów
specjalnych produkcji rolnej. Zatem jak stanowi ustawa, cz³onkami samorz¹du rolniczego s¹:
1) rolnicy indywidualni (osoby fizyczne) i producenci rolni; osoby fizyczne i osoby

prawne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego);
2) rolnicy indywidualni (osoby fizyczne) i producenci rolni (osoby fizyczne i osoby praw-

ne bêd¹ce podatnikami podatku dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej;
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zadañ poruczonych przez izbê przekazuj¹c do jej dyspozycji urzêdników krajowych. Delegacja urzêdników krajo-
wych oznacza zatrudnienie ich jako pracowników izby; por. R. Jahn, Gesetzesaenderungen im Kammerrecht 2007,
s. 165. Regulacje prawne ustroju izb obejmuj¹ tak¿e poszerzanie sk³adu personalnego izb. Proces poszerzania liczby
cz³onków izb samorz¹du gospodarczego rozpoczêto nowelizacj¹ ustawy dotycz¹cej izb rzemieœlniczych w 2005 r.,
która zwiêkszy³a sk³ad osobowy izby o partnerów ¿yciowych pierwotnych cz³onków izby. W 2007 roku izba w Ham-
burgu przyjê³a niniejsze regulacje (co w znaczeniu prawnym oznacza³o zalegalizowanie zwi¹zków homoseksual-
nych), na mocy których stwierdzono, ¿e cz³onkiem izby jest ka¿dy partner ¿yciowy danego cz³onka izby oraz partner
¿yciowy, który wspó³pracuje z zak³adzie produkcji rolnej cz³onka izby; por. R. Jahn, Gesetzesaenderungen im Kam-

merrecht 2007, s. 164–165.
25 Ibidem, s. 165.
26 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53;Gesetz über Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 23.12.2003, GV NW. S. 808.
27 K. Stró¿czyk, Prawny model izb rolniczych w Polsce na tle rozwi¹zañ zachodnioeuropejskich, w: Rolnictwo

w procesie integrowania Polski z Uni¹ Europejsk¹, t. II: Instytucje rolnicze w procesie przeobra¿eñ rynkowych, pod
red. M. Adamowicza, Warszawa 1994, s. 69.



3) cz³onkowie rolniczych spó³dzielni produkcyjnych28.
Zasady wyborcze do izby zosta³y uregulowane przez ministra rolnictwa kraju zwi¹zkowe-

go Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii w Ordynacji Wyborczej do wy¿ej wymienionej izby29.
Cz³onkowie walnego zgromadzenia izby s¹ wybierani spoœród dwóch grup. W pierwszej gru-
pie znajduj¹ siê w³aœciciele gruntów rolnych oraz zak³adów produkcji rolnej wraz ze swoimi
cz³onkami rodziny zatrudnionymi, w sektorze rolnictwa. Natomiast w drugiej grupie znajduj¹
siê osoby, które s¹ zatrudnione w sektorze rolnictwa nieposiadaj¹ce ani w³asnoœci gruntowej,
ani zak³adów produkcji rolnej30. Na jej podstawie dla grupy wyborczej numer jeden i numer
dwa s¹ sporz¹dzane dwie odrêbne listy kandydatów. Ka¿dy wyborca otrzymuje listê kan-
dydatów startuj¹cych w wyborach zgodnie z przynale¿noœci¹ do grupy pierwszej lub do grupy
drugiej, w której znajduj¹ siê pracownicy zatrudnieni w sektorze rolnictwa, ale nieposia-
daj¹cy w³asnoœci gruntowej ani zak³adów produkcji rolnej.

Wyborca przyporz¹dkowany do jednej z tych dwóch grup wyborców nie ma prawa
zag³osowaæ na kandydatów z listy innej grupy. Wyborca nie oddaje swojego g³osu na listê
kandydatów, lecz na poszczególn¹ osobê z tej listy. Nale¿y skreœliæ ponad po³owê liczby
osób, które s¹ wybierane do walnego zgromadzenia. Ponadto ustawodawca uregulowa³ liczbê
osób, które maj¹ byæ wybrane do izby. Z pierwszej grupy wyborczej do walnego zgromadze-
nia musi pochodziæ 2/3 osób wybranych, natomiast z drugiej grupy wyborczej 1/3 cz³onków
walnego zgromadzenia31.

Jak przewiduje § 15 ustawy (z 11 lutego 1949 r.) o Izbie Rolniczej z Pó³nocnej Nadre-
nii-Westfalii statut powinien zawieraæ zapis o komisjach, które mog¹ byæ powo³ane przez
walne zgromadzenie. Tylko komisja g³ówna musi byæ niezw³ocznie ujêta w statucie. Walne
zgromadzenie okreœla, jakie komisje zostan¹ powo³ane oraz ich sk³ad cz³onkowski. Ponadto
komisje same mog¹ wybieraæ dalszych cz³onków spoza grona izby rolniczej. Osoba spoza
izby, aby zostaæ cz³onkiem komisji musi uzyskaæ zgodê komisji g³ównej. Statut izby rolniczej
przewiduje tak¿e powo³anie doradców resortowych. W celu usprawnienia prac nad konkretn¹
uchwa³¹ izba ma prawo powo³aæ kilkuosobowe gremia32. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e komisje sta-
nowi¹ bardziej cia³a doradcze i opiniodawcze dla izby, a nie organy wyznaczaj¹ce kierunek
jej dzia³añ33.

W Polsce, obowi¹zek ustalenia trybu przeprowadzania wyborów spoczywa³ na ministrze
w³aœciwym do spraw rolnictwa. Wybory w Polsce do izb rolniczych, po nowelizacji z dnia
21 czerwca 2001 r. s¹ poœrednie, dwustopniowe i przeprowadzone w g³osowaniu tajnym. Wy-
bory dwustopniowe, czyli wybory powszechne do rad powiatowych, a póŸniej wybory po-
œrednie do walnego zgromadzenia spoœród osób wybranych do powiatowych rad wskazuj¹ na
zale¿noœæ sk³adu osobowego cz³onków walnego zgromadzenia oraz delegatów do Krajowej
Rady Izb Rolniczych od rad powiatowych. Bierne i czynne prawo wyborcze posiadaj¹ tylko
jej cz³onkowie. Zg³oszenie kandydata wymaga poparcia 50 cz³onków izby. Cz³onkowie izby
mog¹ udzieliæ poparcia wiêcej ni¿ jednemu kandydatowi, ale z zastrze¿eniem, ¿e nie wyco-
faj¹ ju¿ raz danego g³osu poparcia. Kandydowaæ mo¿na tylko w jednym okrêgu wyborczym.
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28 Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Dz. U. Nr 1, poz. 3.
29 Landwirtschaftskammer – Wahlordnung v. 28.12.1989, GV NW S. 6.
30 Ibidem.
31 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53; Gesetz über Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 23.12.2003, GV NW. S. 808.
32 Hauptsatzung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2008, GV. NRW. S. 808.
33 Ibidem.



Na pierwszym posiedzeniu rady powiatowej izby dokonuje siê wybór najpierw przewod-
nicz¹cego powiatowej rady, a nastêpnie delegata walnego zgromadzenia. Wybór przewod-
nicz¹cego oraz delegata nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów spoœród osób wybranych
uprzednio do powiatowej rady34. Nastêpnie spoœród cz³onków walnego zgromadzenia zostaje
wybrany piêcioosobowy sk³ad zarz¹du oraz piêcioosobowy sk³ad komisji rewizyjnej35.

Najwy¿sz¹ w³adzê w obu izbach sprawuje walne zgromadzenie bêd¹ce organem uchwa-
³odawczym i przedstawicielskim izby36. Do g³ównych zadañ walnego zgromadzenia nale¿¹
w szczególnoœci: uchwalanie i zmiana statutu; wybór i odwo³anie cz³onków37; uchwalenie
regulaminu obrad; podejmowanie uchwa³y w sprawie sk³adki cz³onkowskiej; za³o¿enie
zwi¹zku lub stowarzyszeñ i przyst¹pienie do niego; wyra¿enie zgody na uczestnictwo izby
w organizacjach krajowych i miêdzynarodowych; podejmowanie uchwa³y w sprawie przyjêcia,
w drodze porozumienia, zadañ nale¿¹cych do w³aœciwoœci administracji rz¹dowej, przekaza-
ne ustawami lub na podstawie porozumieñ z w³aœciwymi organami administracji rz¹dowej
oraz ustalenie zasad odp³atnoœci za us³ugi œwiadczone przez izbê.

Walne zgromadzenie w Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii ponosi odpowie-
dzialnoœæ za wykonywanie zadañ zleconych. Nadzór nad walnym zgromadzeniem jest spra-
wowany na podstawie kryterium legalnoœci. Funkcje kontrolne wobec izby rolniczej realizuj¹cej
w³asne zadania i zlecone pe³ni rz¹d zwi¹zkowy, natomiast wobec walnego zgromadzenia
nadzór sprawuj¹ powo³ane przez nie komisje, pe³ni¹ce funkcjê doradcz¹ i opiniodawcz¹ dla
w³adz kraju zwi¹zkowego. Ich dzia³alnoœæ umo¿liwia efektywniejsze wykonywania zadañ
przez izbê38.

Podzia³ zadañ komisji walnego zgromadzenia oraz komisji g³ównej nie zosta³ wprost ure-
gulowany w ustawie. Odpowiedzialnoœæ za wyznaczenie kompetencji komisji spoczywa na
walnym zgromadzeniu, które w zale¿noœci od okreœlonych zadañ, jakie ma do wype³niania,
przekazuje czêœæ tych zadañ do realizacji okreœlonym komisjom lub komisji g³ównej39.

W³adza wykonawcza w Izbie Rolniczej w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii jest wykonywana
przez prezydenta izby. Jest to organ monokratyczny. W izbie nie wystêpuje tak jak w przy-
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34 Por. R. Kmieciak, Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorz¹du zawodowego i gospodarczego, Poznañ
1995.

35 R. Kmieciak, Samorz¹d gospodarczy w Polsce. Rozwa¿ania na temat modelu ustrojowego, Poznañ 2004,
s. 160 i nn.

36 W nauce prawa izb – „Kammerecht” jest mowa o dwuznacznoœci terminologicznej w pojêciach izba rolnicza
i walne zgromadzenie. W § 4 i § 13 ustawy o Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii z 11 lutego 1949 r. uderza
brak konsekwencji w stosowaniu tych dwóch pojêæ. W § 13 jest zapisane, ¿e walne zgromadzenie sk³ada siê
z cz³onków izby rolniczej. Niejasnoœæ budzi w tym przypadku stwierdzenie, kto jest organem izby a kto podmiotem
publicznoprawnym. Ostatecznie wyjaœniono, ¿e mówi¹c o walnym zgromadzeniu mowa jest zawsze o organie
w³adzy ustawodawczej izby rolniczej, natomiast izba jest zwi¹zkiem publicznoprawnym. W wy¿ej wymienionej
ustawie o organizacji izb samorz¹du rolniczego nie jest wyraŸnie wskazane, kto jest cz³onkiem izby rolniczej
w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii. Istotny dla cz³onkowstwa izby jest art. 4, który zawiera dwa terminy prawne:
a) zgromadzenie plenarne (Vollversammlung), b) walne zgromadzenie (Hauptversammlung). Literalnie traktuj¹c ten
artyku³ stwierdzono, ¿e w sensie prawnym tylko reprezentanci na zgromadzenie plenarne s¹ cz³onkami izby rolniczej
jako korporacji publicznoprawnej. Równie¿ Kluth po analizie typów osobowoœci publicznoprawnej stwierdzi³ ¿e,
cz³onkami izby rolniczej s¹ osoby, które posiadaj¹ prawo wyborcze do izby i p³ac¹ sk³adki cz³onkowskie, tylko
cz³onkowie izby maj¹ uprawnienia i obowi¹zki na rzecz izby. W. Kluth, Entwicklungsgeschichte und aktuelle

Rechtsgrundlagen…, op. cit., s. 104–105.
37 W przypadku Wielkopolskiej Izby Rolniczej – cz³onków komisji rewizyjnej oraz zarz¹du. Natomiast w przy-

padku Izby Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii – cz³onków komisji przedmiotowych.
38 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53; Gesetz über Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 23.12.2003, GV NW. S. 808.
39 W. Kluth, Entwicklungsgeschichte und aktuelle Rechtsgrundlagen…, op. cit., s. 105.



padku Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarz¹d izby40. Jego kompetencje przejê³a komisja
g³ówna Izby Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii. Ordynacja wyborcza wskazuje na
sposób wyboru prezydenta izby. Stanowi o tym bezpoœrednio § 16 ust. 1 ustawy o izbie rolni-
czej z 11 lutego 1949 roku41. Prezydent Izby jest wybierany przez wszystkich cz³onków izby
wiêkszoœci¹ 2/3 na okres trzyletniej kadencji. Ustawodawca okreœli³ te¿ warunki, jakie musi
spe³niaæ kandydat na prezydenta izby. Po pierwsze, musi wywodziæ siê z pierwszej grupy
wyborców i zgodnie z § 17 ust. 1 musi byæ cz³onkiem walnego zgromadzenia. Prezydent izby
pe³ni równoczeœnie funkcjê przewodnicz¹cego walnego zgromadzenia i komisji g³ównej42.
Na podstawie § 16 ust. 4 prezydent izby wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad izb¹, repre-
zentuje izbê przed wymiarem sprawiedliwoœci oraz w innych sprawach niemaj¹cych charak-
teru s¹downiczego43.

Komisja g³ówna jest kolegialnym organem wykonawczym, który realizuje zadania odpo-
wiadaj¹ce zarz¹dowi izby rolniczej. Sk³ad komisji g³ównej obejmuje 15 cz³onków walnego
zgromadzenia (2/3 z grupy pierwszej i 1/3 z grupy drugiej)44 i zastêpcê prezydenta izby. Pra-
com komisji g³ównej przewodniczy prezydent izby. Do podstawowych zadañ komisji g³ów-
nej nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ walnego zgromadzenia45;
2) przedk³adanie projektu uchwa³y bud¿etowej izby, sprawozdania rocznego z dzia³al-

noœci izby i rocznego sprawozdania finansowego izby;
3) opiniowanie kandydatów na cz³onków komisji walnego zgromadzenia;
4) zajmowanie siê doradztwem rolniczym;
5) podejmowanie uchwa³ w przedmiocie wniosków z³o¿onych przez komisjê walnego

zgromadzenia lub doradców izby;
6) decydowanie o powo³aniu gminnych biur izby46.

W Wielkopolskiej Izbie Rolniczej zadania niemieckiej Komisji G³ównej realizuje za-
rz¹d47. Zarz¹d Wielkopolskiej Izby Rolniczej wykonuje zadania w zakresie:
1) zwo³uje obrady walnego zgromadzenia;
2) przygotowuje projekty uchwa³ walnego zgromadzenia;
3) opracowuje projekty bud¿etu, wraz z planem finansowym;
4) przedstawia walnemu zgromadzeniu roczne sprawozdania z dzia³alnoœci statutowej

i finansowej oraz podejmuje czynnoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ izby (np. ustala za-
sady wynagrodzenia pracowników biura izby oraz ustala wysokoœæ wynagrodzenia
dyrektora biura);
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40 Zarz¹d jako organ w³adzy wykonawczej izby wystêpuje np. w Izbie Rolniczej Szlezwiku-Holsztynu.
41 Landwirtschaftskammer – Wahlordnung v. 28.12.1989, GV NW S. 6.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53; § 17.
45 W § 11 Hauptsatzung der landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2008 wskazano, ¿e projek-

ty uchwa³ walnego zgromadzenia niecierpi¹ce zw³oki s¹ przygotowywane przez prezydenta izby a nie przez komisjê
g³ówn¹.

46 Hauptsatzung der landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2008; w § 11 wymieniono zadania
komisji g³ównej. Ponadto komisja g³ówna powo³uje kierowników okreœlonych dzia³ów izby. Wybór kandydata na
owe stanowisko wymaga zgody ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa.

47 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tradycyjny organ, jakim jest Komisja G³ówna z powodzeniem funkcjonowa³ jako organ
Poznañskiej Izby Rolniczej do 1998 r. Szerzej: K. Walkowiak, Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Pol-

sce, Poznañ 2004, s. 112.



5) podejmuje uchwa³y w sprawie zaci¹gania kredytów i innych zobowi¹zañ finanso-
wych do wysokoœci ustalonej przez walne zgromadzenie;

6) zarz¹dza wybory do walnego zgromadzenia.
Pomoc w realizacji prac zarz¹du zapewnia biuro izby, którym kieruje powo³any przez

zarz¹d dyrektor. Dyrektor w stosunku do pracowników biura wykonuje czynnoœci s³u¿bowe
przewidziane w prawie pracy. Dyrektor ponosi odpowiedzialnoœæ przed zarz¹dem w zakresie
realizowanych przez biuro zadañ, do których zalicza siê: dzia³ finansowo-ksiêgowy; stanowi-
sko ds. zamówieñ publicznych oraz dzia³ obs³ugi prawnej i kadrowej48.

Z kolei w Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii walne zgromadzenie wiêkszoœci¹
2/3 g³osów izby dokonuje wyboru dyrektora izby. Organ ten ró¿ni siê od stanowiska dyrekto-
ra w Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jak stanowi § 18 ust. 1 ustawy o Izbie Rolniczej Pó³noc-
nej Nadrenii-Westfalii, jego kadencja trwa szeœæ lat. Powo³anie dyrektora przez walne
zgromadzenie wymaga nastêpnie zatwierdzenia przez ministra w³aœciwego do spraw rolnic-
twa kraju zwi¹zkowego.

Dyrektor izby na podstawie art. 18 ust. 2 wspomnianej wy¿ej ustawy prowadzi bie¿¹ce
sprawy izby. W ich wykonywaniu jest zobligowany do przestrzegania rad prezydenta izby
zgodnych z uchwa³ami walnego zgromadzenia. Ponadto, podobnie jak dyrektor Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, pe³ni funkcjê prze³o¿onego s³u¿bowego wobec urzêdników, osób za-
trudnionych i innych pracowników izby49.

Dyrektor biura izby funkcjonuje nie tylko jako organ izby rolniczej, ale tak¿e jako organ
administracji rz¹dowej, wykonuje zadania zlecone przez rz¹d. W szczególnoœci, z ramienia
rz¹du kraju zwi¹zkowego Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii dyrektor izby jest odpowiedzialny za
pozyskiwanie œrodków na wykonywanie zadañ zwi¹zanych z sektorem rolnictwa, ochron¹ ro-
œlin oraz realizowanie zadañ, które s¹ zlecone wy¿szym szczeblom wydzia³u leœnictwa w ra-
mach ministerstwa rolnictwa wspomnianego landu. Ponadto, dyrektor izby jest organem
administracji kraju zwi¹zkowego, przed którym ponosi odpowiedzialnoœæ za utrzymywanie
porz¹dku rolniczego w kraju zwi¹zkowym. Silna pozycja dyrektora izby najlepiej uwidacznia
siê przy podziale finansów izby rolniczej. W bud¿ecie izba ma do dyspozycji od 42–48%
swych œrodków finansowych na realizacjê zadañ zleconych przez administracjê landu50.

Do podstawowych uprawnieñ dyrektora nale¿y: branie udzia³u w posiedzeniach walnego
zgromadzenia, komisji g³ównej i komisji izby. Jest uprawniony do wydawania oœwiadczeñ
i wyjaœnieñ w danej sprawie. Ponadto w celu wykonywania zadañ zleconych przez administra-
cjê Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii ma prawo korzystania z instytucji i urzêdników krajowych.

Ustawa o Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii zak³ada, ¿e projekt bud¿etu
tworzy komisja g³ówna przy uwzglêdnieniu dochodów i wydatków dyrektora izby, jako
przedstawiciela administracji kraju zwi¹zkowego w izbie51. W przypadku Wielkopolskiej
Izby Rolniczej zarz¹d izby jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu bud¿etu izby wraz
z planem finansowym.

Dochody i wydatki Izby Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii s¹ regulowane osobnym
aktem prawnym: ustaw¹ o wydatkach izby rolniczej (Umlagegesetz)52. Do podstawowych

124 Marta BALCEREK PP 1 ’12

48 Statut Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 25 stycznia 1999 r.
49 Ibidem.
50 Gesetz über Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 11.2.1949, GV NW. S. 53; Gesetz über Landwir-

tschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 23.12.2003, GV NW. S. 808.
51 Ibidem.
52 Gesetz über eine Umlage der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 17.07.1951 GS. NW. S. 715.



Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci izby rolniczej nale¿y wymieniæ: dotacje pañstwowe, dotacje
pañstwowe na realizacjê zadañ zleconych przez administracjê kraju zwi¹zkowego, dotacje pañ-
stwowe na realizacjê zadañ w³asnych izby, wp³ywy z podatków oraz sk³adki cz³onkowskie.

Zgodnie z § 2 wy¿ej wymienionej ustawy minister w³aœciwy do spraw rolnictwa kraju
zwi¹zkowego Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii ma obowi¹zek zatwierdziæ wydatki izby, po
wczeœniejszym przyjêciu przez walne zgromadzenie uchwa³y w sprawie wydatków i docho-
dów izby. W § 3 ustawy uregulowano wysokoœæ dotacji pañstwowych (Staatszuschüsse), ja-
kie mog¹ byæ przekazane izbie53. Drugim Ÿród³em dochodu izby s¹ przydzia³y ze œrodków
finansowych pañstwa (Staatszuweisungen). Zwrot kosztów administracyjnych obliczonych
przez dyrektora izby, który realizuje powierzone mu zadania jako pe³nomocnik rz¹du krajo-
wego stanowi o szczególnoœci tego urzêdu54.

Sk³adki cz³onkowskie s¹ p³acone przez podatników podatku gruntowego – w³aœcicieli
i dzier¿awców gruntów rolnych oraz przez cz³onków ich rodzin. Op³ata jest uiszczona rocz-
nie. Najni¿sza op³ata p³acona na rzecz izby wynosi minimum 2,5 euro55.

Ustawa o Izbie Rolniczej Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii nie wskazuje jednoznacznie, jakie
podatki stanowi¹ podstawê bud¿etu. W tym wzglêdzie ustawa o izbie rolniczej w Pó³nocnej
Nadrenii-Westfalii odsy³a do innej ustawy, mianowicie do ustawy o podatkach komunalnych
z 21 paŸdziernika 1969 roku56. Odnosz¹ siê do tego paragrafy: § 2 ust. 1, § 5 i § 6d57.

Podobnie jest w przypadku Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Œrodki finansowe Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej pochodz¹ z: odpisów w wysokoœci 2% od uzyskanych wp³ywów z tytu³u
podatku rolnego pobieranego na obszarze dzia³ania izby; dotacji na realizacjê zadañ zleco-
nych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹; udzia³ów lub akcji spó³ek; darowizn, zapi-
sów, dotacji i innych wp³at; sk³adek cz³onkowskich; op³at z tytu³u œwiadczonych przez izbê
us³ug; wp³ywów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.

Jak wynika z wywiadu przeprowadzonego w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej podstaw¹ fi-
nansowania s¹ odpisy w wysokoœci 2% z tytu³u podatku rolnego pobieranego na obszarze
województwa wielkopolskiego. Czêœæ dochodów jest gromadzona na wyodrêbnionym sub-
koncie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Œrodki przekazywane do KRIR s³u¿¹ wyrównaniu
dochodów izb, których wp³ywy z tytu³u odpisu zosta³y zmniejszone wskutek ulg, zwolnieñ,
odroczeñ lub umorzeñ podatku rolnego albo zaniechania poboru tego podatku lub jego raty58.

V

Podejmuj¹c ocenê izb rolniczych funkcjonuj¹cych w Polsce i w Republice Federalnej
Niemiec, nale¿y zwróciæ uwagê na istotne ró¿nice w zakresie kompetencji administracyjnych
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53 W bud¿ecie izby na rok 2010 wskazano, ¿e dotacje pañstwowe na realizowanie przez izbê zadañ zleconych de-
legowanych przez administracjê kraju zwi¹zkowego wynosz¹, tak jak w 2009 r., 58 500 000 euro. Natomiast na eme-
rytalny system zaopatrzeniowy dla cz³onków izby dotacje kraju zwi¹zkowego w bud¿ecie na rok 2010 wynosz¹, tak
samo jak w 2009 r., 18 550 000 euro.

54 W bud¿ecie izby na rok 2010 wskazano, ¿e te dochody wynosz¹ 8 050 000 euro.
55 Gesetz über eine Umlage der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen v. 17.07.1951 GS. NW. S. 715.

Wydatki izby mo¿na podzieliæ w nastêpuj¹cy sposób: ok. 40% œrodków jest przeznaczonych na zwrot kosztów admi-
nistracyjnych, ok. 23% œrodków pochodzi z przydzia³ów pañstwowych na realizacjê zadañ w³asnych izby, 13% pocho-
dzi z dochodu administracyjnego izby, 10% to sk³adki cz³onkowskie (Umlage) oraz 14% to pozosta³e dochody izby.

56 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969, GV. NRW. S. 712.
57 Ibidem.
58 K. Walkowiak, Rola izb rolniczych w rozwoju wsi…, op. cit., s. 110.



polskiego i niemieckiego samorz¹du rolniczego. Ustawodawca wyposa¿y³ polskie izby rolni-
cze w osobowoœæ publicznoprawn¹, obligatoryjne cz³onkostwo i w³adztwo administracyjne,
czyli zdolnoœæ do wykonywania zadañ publicznych. Wskutek tego od strony formalnopraw-
nej polskie izby rolnicze, tak jak niemieckie instytucje samorz¹du rolniczego, s¹ elementem
struktury publicznej. Jednak¿e podobieñstwo w zakresie modelu administracyjnego nie gwa-
rantuje realizacji tych samych zadañ. Problemem polskiego samorz¹du rolniczego jest brak
przepisów wykonawczych, które umo¿liwi³by przejêcie zadañ z zakresu samorz¹du gospo-
darczego. Dlatego te¿ organizacja izb rolniczych w RFN mimo, ¿e nie funkcjonuj¹ one we
wszystkich landach, winna byæ wa¿nym punktem odniesienia dla polskiego ustawodawcy
w zakresie kszta³towania zadañ polskich izb rolniczych oraz narzêdzi do ich realizacji.

Summary

The legal structure of agricultural self-governing bodies in Poland

and the Federal Republic of Germany. A comparative study

Two models of farmers’ institutions have developed in Europe: a) the French model, re-
sulting from the decentralization of public administration and taking the form of agricultural
chambers, or corporations under public law, administratively imposing obligatory member-
ship, and b) the Anglo-Saxon model of voluntary agricultural associations with no administra-
tive power. The purpose of this paper is to compare the first model, using the example of the
North Rhine-Westphalia Chamber of Agriculture and the Wielkopolska Chamber of Agricul-
ture. The differences are presented in terms of their respective legal structures and the tasks
each chamber performs in the state administration of FRG and Poland.
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