Drodzy Rolnicy.
Polskie Izby Rolnicze to historia
sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX wieku wznowiły
swoją działalność, funkcjonując
na podstawie przeprowadzanych
co cztery lata demokratycznych wyborów. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej
i uczestniczą w jej realizacji.
Obecny rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które
odbędą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty
w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich
przedstawicieli w gminie.
Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzialność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy.
Odbywa się to właśnie przez udział w wyborach.
Wybory są najważniejszym aktem państwa demokratycznego oraz podstawowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. Są one także jednym
z podstawowych obowiązków obywatelskich. W ten
sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich
reprezentował w celu rozwiązywania problemów
rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników
w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór
właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących
o nasze interesy.
Zachęcam również wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata
do izb rolniczych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy,
znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej
będą reprezentować swoje środowisko i działać na
rzecz rozwiązywania jego problemów.




Z rolniczym pozdrowieniem,
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

DANE KONTAKTOWE:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24 lok. 15
00-515 Warszawa
tel. 668 172 572
wybory@krir.pl

Podkarpacka Izba Rolnicza
Trzebownisko 615 A
36-001 Trzebownisko
tel. 17 871 40 77
pir@xo.pl

Dolnośląska Izba Rolnicza
ul. Wiejska 29
52-411 Wrocław
tel. 508 087 735
sekretariat@izbarolnicza.pl

Podlaska Izba Rolnicza
Porosły, ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz
tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58
bialystok@pirol.pl

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Przysiek k. Torunia
87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 678 92 40, 56 678 92 41
izbarolnicza@kpir.pl

Pomorska Izba Rolnicza
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 303 19 39, 695 426 599
gdansk@pir.home.pl

Lubelska Izba Rolnicza
ul. Pogodna 50 A/2
20-337 Lublin
tel. 81 443 60 71
lublin@lir.lublin.pl

Śląska Izba Rolnicza
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
tel. 32 258 04 45, 34 368 15 12
biuro@sir-katowice.pl

Lubuska Izba Rolnicza
ul. Kożuchowska 15 A
65-364 Zielona Góra
tel. 68 324 62 62, 453 70 91, 453 70 92
sekretariat@lir.agro.pl

Świętokrzyska Izba Rolnicza
ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
tel. 41 341 10 68
biuro@sir-kielce.pl

Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel. 42 632 70 21, 692 479 000
info@izbarolnicza.lodz.pl

Warmińsko-Mazurska
Izba Rolnicza
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 534 05 67, 89 527 71 89
wmirol@wmirol.org.pl

Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
tel. 12 643 16 87
mir@mir.krakow.pl
Mazowiecka Izba Rolnicza
Parzniew, ul. Wolności 2
05-804 Pruszków
tel. 22 290 25 79
sekretariat@mir.pl
Izba Rolnicza w Opolu
ul. Północna 2
45-805 Opole
tel. 77 457 23 26, 600 300 906
dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

Wielkopolska Izba Rolnicza
ul. Golęcińska 9L
60-626 Poznań
tel. 61 227 01 25
wybory@wir.org.pl
Zachodniopomorska Izba Rolnicza
ul. Chmielewskiego 22a/9
70-028 Szczecin
tel. 91 484 40 72, 501 652 389
wybory@zir.pl

Wybory do
Izb Rolniczych
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Koleżanki i Koledzy Rolnicy.
W demokracji najważniejszym weryfikatorem są wybory. Można mieć najlepsze pomysły, ale bez wsparcia zainteresowanych trudno je realizować.
Świat się szybko zmienia i powstają
różne problemy do rozwiązania. Dlatego tak istotny jest wybór własnych reprezentantów.
Przed nami wybory do Izb Rolniczych. To my – rolnicy
będziemy decydować o tym, jak przez kolejne 4 lata
będzie wyglądał nasz rolniczy samorząd.
Już od ponad 20 lat działa on w wolnej Polsce. Z mocy
ustawy spoczywa na nim wiele odpowiedzialnych zadań. Jeszcze większe są oczekiwania środowiska rolniczego. Podstawowym warunkiem wypełnienia takiej
roli jest powszechny udział nas samych – rolników. To
my mamy prawo wybierać i być wybieranymi. Apeluję
o aktywność i wybieranie na swoich reprezentantów
najlepszych spośród nas. Żadne zapisy prawne, żadne regulacje nie zastąpią obywatelskiej aktywności
i świadomych wyborów. Pragniemy, aby to była silna
reprezentacja środowiska, a to możemy osiągnąć przez
wybieranie lokalnych liderów, którzy nie boją się podejmować trudnych rozmów z rządem, z organizacjami
i związkami rolniczymi. Wieś potrzebuje liderów, którzy mają autorytet i odwagę, by organizować rolników
do wspólnych działań gospodarczych i społecznych,
podobnie jak to czynią Izby Rolnicze w innych krajach.
Taki będzie nasz samorząd, jaka będzie nasza aktywność i jakich sami dokonamy wyborów.
Sami najlepiej wiecie, kto mógłby Was dobrze reprezentować. Ja apeluję o powszechny udział, o obywatelską
postawę, bo właśnie poprzez liczny swój udział w wyborach do rolniczego samorządu potwierdzacie ideę
demokracji i troski o naszą Ojczyznę.




Szczęść Boże!
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Termin wykonania
Rodzaj czynności
czynności
najpóźniej w dniu
30.04.2019 r. (wt)

najpóźniej do dnia
31.05.2019 r. (pt)
najpóźniej do dnia
31.05.2019 r. (pt)

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały
Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych
wybór przez walne zgromadzenie izby
rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych
i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej do dnia powołanie przez komisję wojewódzką
10.06.2019 r. (pon) komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych
izby rolniczej
najpóźniej do dnia przekazanie przez komisję wojewódz10.06.2019 r. (pon) ką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do
wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej do dnia
14.06.2019 r. (pt)
najpóźniej do dnia
14.06.2019 r. (pt)

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

– powołanie przez komisje okręgowe
komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,
– przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania
w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby
rolniczej

Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH
ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
najpóźniej do dnia udostępnienie do wglądu spisu człon17.06.2019 r. (pon) ków izby rolniczej uprawnionych do
udziału w głosowaniu w wyborach do
rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej do dnia
05.07.2019 r.

08.07.2019 r.

zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych
izby rolniczej do komisji okręgowych,
dostarczenie komisji okręgowej lub
komisji obwodowej spisu członków
izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej

zamieszczenie obwieszczenia wzywającego członków izby rolniczej do
zgłoszenia kandydatów w dodatkowym naborze

najpóźniej do dnia zgłaszanie kandydatów w dodatko11.07.2019 r. (czw) wym naborze
najpóźniej w dniu podanie do wiadomości członków izby
18.07.2019 r. (czw) rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
26.07.2019 r. (pt)

godz. 8.00-18.00
28.07.2019 r. (ndz)

przekazanie przez komisje okręgowe
kart do głosowania komisjom obwodowym
głosowanie

najpóźniej w dniu zwołanie przez zarząd izby rolniczej
18.08.2019 r. (ndz) pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu zwołanie przez zarząd izby rolniczej
08.09.2019 r. (ndz) pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

