
 
Załącznik do uchwały KRIR Nr 6/2014  z dnia 28 maja2014 r. 

 

STATUT 

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 

 

Preambuła 

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest następcą prawnym Związku Izb i Organizacji Rolniczych 

Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.  Krajowa Rada Izb Rolniczych w swojej działalności 

odwołuje się również do bogatej tradycji i dziedzictwa przedwojennych izb rolniczych oraz innych 

organizacji i zrzeszeń rolniczych w celu zachowania tożsamości i ciągłości organizacyjnej oraz 

kulturowej samorządu rolniczego.  

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Krajową Radę Izb Rolniczych w Warszawie tworzą wojewódzkie izby rolnicze. 

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych może posługiwać się skrótem „KRIR” wraz z logo, którego 

logotyp stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

Członkami Krajowej Rady Izb Rolniczych są: 

1/Prezesi wojewódzkich izb rolniczych, 

2/delegaci, po jednym z każdej wojewódzkiej izby rolniczej, wybrani przez walne  

zgromadzenia tych izb. 

   

§ 3. 

Członkom Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 

wyborach do organów Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

§ 4. 

1. Terenem działania Krajowej Rady Izb Rolniczych jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Krajowa Rada Izb Rolniczych może prowadzić działania 

na terenie państw innych niż Rzeczpospolita Polska , z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

       

§ 5. 

Siedzibą Krajowej Rady Izb Rolniczych jest  miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 6. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późniejszymi  

zmianami) oraz niniejszego statutu. 

 

   

II. ZADANIA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH I JEJ FUNKCJONOWANIE        

                                              

§ 7. 

1. Do zadań Krajowej Rady Izb Rolniczych należy w szczególności:  
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1/reprezentowanie izb rolniczych przed organami Państwa oraz ogólnokrajowymi  

organizacjami i instytucjami  działającymi na rzecz i w otoczeniu rolnictwa, 

2/opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rozwoju wsi, rolnictwa i 

gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej, w szczególności 

projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, 

3/przedstawianie właściwym organom administracji państwowej oraz organom 

samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw 

w zakresie regulacji prawnych, 

4/udzielanie izbom rolniczym pomocy w wykonywaniu ich zadań, 

5/zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, 

6/ prowadzenie działań socjalnych, promocyjnych i edukacyjnych na rzecz rolników 

i członków ich rodzin. 

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych może zawierać porozumienia z organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi wspomagające realizację zadań statutowych. 

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, w imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 

podpisuje dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

4. Zawarte przez zarząd porozumienia są zatwierdzane uchwałą na najbliższym posiedzeniu 

Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. W uchwale, o której mowa w ust. 4, wskazuje się, jeżeli to konieczne, źródła finansowania 

zadań wynikających z zawartego porozumienia.    

6. Krajowa Rada Izba Rolniczych może współtworzyć, przystępować i być członkiem 

ponadnarodowych organizacji zrzeszających podmioty działające na rzecz rolników i 

rolnictwa.  

                                              

§ 8. 

1. W celu realizacji swoich zadań Krajowa Rada Izb Rolniczych w szczególności: 

1/uchwala i zmienia statut, 

2/wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym osoby wchodzące w skład zarządu i 

komisji rewizyjnej, 

3/uchwala regulamin obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

4/uchwala regulamin pracy zarządu, komisji rewizyjnej i komisji problemowych, 

5/rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, 

6/podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu, 

7/uchwala budżet, 

8/uchwala wydatki nieprzewidziane w budżecie z jednoczesnym wskazaniem źródeł 

pokrycia tych wydatków, 

9/tworzy komisje problemowe oraz powołuje i odwołuje ich członków,  

10/podejmuje uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz obciążenia 

nieruchomości stanowiących własność Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

11/przyjmuje lub odrzuca spadki i zapisy, 

12/określa maksymalną kwotę kredytów i pożyczek, które może zaciągnąć zarząd w 

imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w danym roku budżetowym, 
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13/podejmuje uchwały w sprawie zasad finansowania Krajowej Rady Izb 

Rolniczych, 

14/uchwala zasady wynagradzania członków zarządu, w tym wynagrodzenie 

Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz zasady wynagradzania członków komisji 

rewizyjnej oraz członków komisji problemowych, 

15/uchwala zasady zwrotu kosztów podróży i innych wydatków, poniesionych 

przez członków zarządu, komisji rewizyjnej, komisji problemowych oraz członków 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, związanych z pełnionymi przez nich czynnościami na 

rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

16/wyraża zgodę na członkostwo Krajowej Rady Izb Rolniczych w organizacjach 

krajowych i zagranicznych, 

17/ustala zasady odpłatności za usługi świadczone przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych, 

18/tworzy spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia oraz przystępuje do 

spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszenia, 

19/wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane 

ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji 

rządowej oraz zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu 

terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

20/uchwala regulamin odznaczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

2. Zakres kompetencji Krajowej Rady Izb Rolniczych może być rozszerzony w drodze 

zmiany statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

   

 

§ 9. 

1. Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

2. Dla uchwalenia statutu lub jego zmiany wymagana jest bezwzględna większość przy  

obecności przy głosowaniu co najmniej 2/3  ogólnej liczby członków Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

 

§ 10. 

Obrady Krajowej Rady Izb Rolniczych odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem 

obrad. 

   

§ 11. 

1. W obradach Krajowej Rady Izb Rolniczych mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni 

przez zarząd przedstawiciele: 

1/Sejmu, Senatu lub Rady Ministrów, 

2/ związków zawodowych rolników indywidualnych działających na terenie całego 

kraju, 

3/ społeczno-zawodowych organizacji rolników działających na terenie całego kraju, 

4/ administracji publicznej. 
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2. W obradach Krajowej Rady Izb Rolniczych mogą obecne uczestniczyć, bez prawa głosu, 

inne osoby zaproszone przez zarząd. 

   

§ 12. 

1. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwołuje posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 

stosownie do potrzeb, jednak co najmniej 4 razy w roku. 

2. Jedno z posiedzeń Krajowej Rady Izb Rolniczych powinno się odbyć w ostatnim kwartale 

roku w celu uchwalenia budżetu na rok następny. 

3. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest obowiązany zwołać posiedzenie  Krajowej Rady 

Izb Rolniczych na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby 

członków Krajowej Rady Izb Rolniczych. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych  

składają w tym celu wnioski do Zarządu w formie pisemnej z podaniem przedmiotu 

wnioskowanych obrad. 

4. Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych  są jawne. 

5. Tajność posiedzenia może być uchwalona zwykłą większością głosów członków Krajowej 

Rady  Izb Rolniczych  obecnych na posiedzeniu. 

6. Wniosek o utajnienie obrad może zgłosić Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych   lub 1/4 

członków Krajowej Rady Izb Rolniczych obecnych na posiedzeniu. 

   

§ 13. 

1. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentuje zarząd, w imieniu którego działa Prezes lub 

poszczególni członkowie zarządu, wyznaczeni przez Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 

14. 

2. Prezes może upoważnić do reprezentowania Krajowej Rady Izb Rolniczych osobę 

niebędącą członkiem zarządu. 

 

§ 14. 

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych Krajowej 

Rady Izb Rolniczych składają dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden z nich i pracownik 

biura upoważniony do tego przez zarząd, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. 

 

§ 15. 

1. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych  winni być zawiadomieni o posiedzeniu listami 

poleconymi najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. 

2. Zawiadomienie powinno informować o terminie i miejscu posiedzenia oraz 

proponowanym porządku obrad. 

 

§ 16. 

Zarząd przedstawia  ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi uchwały 

podjęte przez Krajową Radę Izb Rolniczych i jej organy w terminie 14 dni od daty ich 

uchwalenia. 

  

 

III. ORGANY KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH  
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§ 17. 

1. Organami Krajowej Rady Izb Rolniczych są: 

1/komisja rewizyjna, 

2/zarząd. 

2. Kadencja organów Krajowej Rady Izb Rolniczych trwa 4 lata. 

 

§ 18. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące procedury wyborów do  zarządu oraz komisji 

rewizyjnej są ustalone  w regulaminie obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

§ 19. 

A. KOMISJA REWIZYJNA 

1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Krajową 

Radę Izb Rolniczych, spośród jej członków, na okres kadencji. 

2. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu. 

3.W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka komisji rewizyjnej, 

przeprowadza się wybory uzupełniające na posiedzeniu, na którym nastąpiło odwołanie lub 

przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.   

 

§ 20. 

Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, 

reprezentującego komisję rewizyjną wobec innych członków oraz organów Krajowej Rady 

Izb Rolniczych. 

§ 21. 

Komisja rewizyjna działa zgodnie z regulaminem pracy uchwalonym przez Krajową Radę 

Izb Rolniczych. 

§ 22. 

Członkowie komisji rewizyjnej zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach i pracach 

komisji. 

§ 23. 

1. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący stosownie do potrzeb, co 

najmniej dwa razy w roku. 

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na 

wniosek zarządu lub co najmniej 2 członków komisji, najpóźniej w terminie 2 tygodni od 

dnia złożenia na jego ręce takiego wniosku. 

3. Wniosek o zwołanie posiedzenia komisji rewizyjnej winien być złożony na piśmie i 

określać tematy, mające być przedmiotem obrad. 

  

§ 24. 

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej składu. W przypadku równiej liczby głosów  decyduje głos przewodniczącego. 

   

§ 25. 

 Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności: 
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1/kontrola wykonywania uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

2/kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

3/przedstawianie na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosków o 

udzielenie bądź odmowie udzielenia absolutorium zarządowi Krajowej Rady Izb 

Rolniczych oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu 

zarządu lub poszczególnych jego członków, 

4/podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

rocznego sprawozdania finansowego. 

   

§ 26. 

Członkom komisji rewizyjnej przysługuje prawo do diet za wykonanie czynności oraz zwrot 

kosztów podróży i innych wydatków spowodowanych tymi czynnościami zgodnie z 

uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

   

B. ZARZĄD  KRAJOWEJ  RADY IZB ROLNICZYCH 

§ 27. 

1. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz 3 członków 

wybranych, w głosowaniu tajnym, przez Krajową Radę Izb Rolniczych spośród jej członków. 

2. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Prezesa, Wiceprezesa lub członka 

zarządu, przeprowadza się wybory uzupełniające do zarządu na posiedzeniu, na którym 

nastąpiło odwołanie lub przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu. 

                      

§ 28. 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

2. Do właściwości zarządu należą wszystkie zadania Krajowej Rady Izb Rolniczych nie 

zastrzeżone ustawą lub statutem dla Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz komisji rewizyjnej. 

3. W szczególności do zakresu działania zarządu należy: 

1/opracowywanie porządku obrad posiedzeń Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

2/przygotowywanie projektów uchwał, 

3/opracowanie projektu budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

4/przedstawianie do zatwierdzenia Krajowej Radzie Izb Rolniczych rocznych 

sprawozdań z działalności statutowej i finansowej, 

5/prowadzenie gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych, w tym 

podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek lub innych 

zobowiązań finansowych, do wysokości ustalonej przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych, 

6/przedstawienie Krajowej Radzie Izb Rolniczych do zatwierdzenia projektów 

regulaminu pracy zarządu oraz projektów zmian do tego regulaminu, 

7/ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura Krajowej Rady Izb Rolniczych 

oraz wysokości wynagrodzenia dla dyrektora biura, 

8/ustalanie regulaminu pracy oraz struktury organizacyjnej biura Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

§ 29. 
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Członkowie zarządu obowiązani są do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach zarządu 

oraz wykonywania innych ciążących na nich obowiązków. 

 

§ 30. 

1. Posiedzenie zarządu zwołuje Prezes, który również  przewodniczy jego obradom. W razie 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Prezesowi pełnienie obowiązków, obowiązki 

te wykonuje Wiceprezes. 

2. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zobowiązany jest na wniosek co najmniej 2 członków 

zarządu zwołać posiedzenie zarządu, najpóźniej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania 

wniosku złożonego na piśmie. Prezes zobowiązany jest umieścić w porządku obrad zarządu 

tematy zgłoszone we wniosku. 

3. Członek zarządu w razie niemożności przybycia na posiedzenie zarządu winien 

zawiadomić o tym Prezesa oraz usprawiedliwić swoją nieobecność. 

4. Z każdego posiedzenia zarządu sporządzany jest protokół. 

 

 

 

 

 

§ 31. 

Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

jego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

   

§ 32. 

Członkom zarządu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i innych 

wydatków wynikających z pełnionej funkcji, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

   

IV. BIURO  KRAJOWEJ  RADY IZB ROLNICZYCH 

   

§ 33. 

1. Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych podlega zarządowi. 

2. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura. 

   

§ 34. 

1. Biurem kieruje dyrektor biura. 

2. Dyrektor biura jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 

wobec pracowników biura. 

 

§ 35. 

1. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd w drodze uchwały.  

2. Zarząd ustala wynagrodzenie dyrektora biura w drodze uchwały. 

3. Odwołanie dyrektora biura nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.  
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§ 36. 

Organizację biura, w tym liczbę i rodzaj etatów, ustala zarząd w drodze uchwały. 

   

V. KOMISJE  PROBLEMOWE 

§ 37. 

1. Komisje problemowe, zwane dalej „komisjami”, spełniają funkcje pomocnicze wobec 

Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

2. Komisje tworzone są w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych. 

3. Komisje obowiązane są do wydawania opinii na żądanie zarządu lub Prezesa Krajowej 

Rady Izb Rolniczych lub komisji rewizyjnej. 

4. Zakres zadań komisji określa Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

5. Krajowa Rada Izb Rolniczych nie może przekazywać komisjom swoich kompetencji, o 

których mowa w  § 8  statutu. 

 

§ 38. 

1. Komisje mogą być tworzone jako stałe i nadzwyczajne. 

2. Komisje stałe tworzone są na okres kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Komisje nadzwyczajne tworzone są na określony czas lub do wykonania określonych 

zadań. 

 

§ 39. 

1. Członkowie komisji,  powoływani są spośród członków Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Członkowie komisji wybierają spośród swoich członków przewodniczącego komisji, który 

kieruje jej pracami. 

3. Członek Krajowej Rady Izb Rolniczych może być powołany do 1 komisji stałej. 

4. Na wniosek komisji jej skład może być rozszerzony przez Krajową Radę Izb Rolniczych o 

osoby nie będące członkami Krajowej Rady Izb Rolniczych. Osoby te nie mogą stanowić 

więcej niż 50% składu komisji. 

   

§ 40. 

Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych. 

   

§ 41. 

Udział w posiedzeniu komisji bierze  członek zarządu oraz pracownik biura Krajowej Rady 

Izb Rolniczych. 

   

§ 42. 

Komisjom przysługuje prawo powoływania, w porozumieniu z zarządem, ekspertów spoza 

grona członków Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

  

 

§ 43. 

Uchwały i wnioski  komisji przekazywane są zarządowi, który nadaje im właściwy bieg. 
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§ 44. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych może powołać dowolną liczbę komisji, z tym że obowiązana 

jest powołać komisję budżetową, która działa jako komisja stała. 

   

 

§ 45. 

Członkom komisji przysługuje prawo do diet za wykonywane czynności oraz zwrot 

kosztów podróży i innych wydatków spowodowanych tymi czynnościami, zgodnie z 

uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

   

VI. ZASADY FINANSOWANIA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 

   

§ 46. 

1. Krajowa Rada Izb Rolniczych prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwanego dalej „budżetem”. 

2. Budżet uchwalany jest przez Krajową Radę  Izb Rolniczych na rok kalendarzowy. 

   

§ 47. 

1. Projekt budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych przygotowuje zarząd po zasięgnięciu 

opinii komisji budżetowej. 

2. Projekt budżetu oraz informację o stanie mienia Krajowej Rady Izb Rolniczych zarząd 

przesyła listem poleconym członkom  Krajowej Rady Izb Rolniczych najpóźniej w terminie 2 

tygodni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, na którym ma być 

podjęta uchwała budżetowa. 

3. Budżet jest uchwalany przez Krajową Radę Izb Rolniczych po uprzednim przedstawieniu 

opinii komisji budżetowej. 

4. Procedurę uchwalania budżetu określa się w regulaminie obrad posiedzenia Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. 

5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Krajową Radę Izb Rolniczych podstawą gospodarki 

finansowej jest projekt budżetu przedstawiony przez zarząd. 

   

 

§ 48.  

Dochody Krajowej Rady Izb Rolniczych pochodzą: 

1/ze składek wnoszonych przez izby rolnicze, w wysokości określonej przez Krajową 

Radę Izb Rolniczych, 

2/z darowizn, zapisów, dotacji i spadków, 

3/z oprocentowania rachunków bankowych i lokat, 

4/z kredytów bankowych i pożyczek, 

5/z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych,  

6/ z innych źródeł. 

   

§ 49. 



 
Załącznik do uchwały KRIR Nr 6/2014  z dnia 28 maja2014 r. 

Wydatki Krajowej Rady Krajowej Rady Izb Rolniczych nie mogą przekraczać jej dochodów. 

   

§ 50. 

Uchwały Krajowej Rady Krajowej Rady Izb Rolniczych lub zarządu, dotyczące zobowiązań 

finansowych, ustalają źródła, z których te zobowiązania zostaną sfinansowane. 

   

§ 51. 

Za realizację budżetu odpowiada zarząd. 

   

§ 52. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i 

sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do uchwały KRIR Nr 6/2014  z dnia 28 maja2014 r. 

 

 

 

 

 

 

Logotyp Krajowej Rady Izb Rolniczych jest znakiem graficznym o wzorze poniżej podanym. 

Przedmiotowe logo może być powielane w dowolnej ilości i dowolnym rozmiarze w celu 

realizacji zadań statutowych Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

 

 

               


