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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o kołach gospodyń wiejskich 

(druk nr 969 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 

(Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, zwanymi dalej "organizacjami rolników", 

są: 

1) kółka rolnicze, 

[2) koła gospodyń wiejskich,] 

3) rolnicze zrzeszenia branżowe, 

4) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, 

5) związki rolniczych zrzeszeń branżowych. 

 

Art. 11. 

1. W zakresie działalności na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 

postępu gospodarczego, społecznego i socjalnego na wsi, a także kształtowania 

społecznych wzorów postępowania i postaw obywatelskich, organizacje rolników mogą, 

w szczególności: 

1) inicjować i udzielać pomocy w rozwijaniu i wdrażaniu postępu rolniczego, 

technicznego i socjalnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych i wiejskich 

gospodarstwach domowych oraz upowszechniać doświadczenia przodujących 

rolników [i gospodyń wiejskich,] 

2) udzielać pomocy w podnoszeniu produkcji gospodarstw rolnych oraz rozwijaniu przez 

nie specjalizacji i kooperacji, 

3) udzielać rolnikom rady i pomocy w wyborze oraz stosowaniu racjonalnych form i 

metod gospodarowania, stosowaniu właściwych zabiegów i środków 
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agrotechnicznych, zootechnicznych oraz technologii w produkcji rolniczej, 

przechowalnictwie i przetwórstwie produktów rolnych, 

4) udzielać pomocy w prawidłowej organizacji gospodarstw i prowadzeniu 

rachunkowości rolnej, 

5) rozwijać różnorodne formy współdziałania produkcyjnego i pomocy sąsiedzkiej, 

6) upowszechniać wiedzę zawodową i społeczną wśród rolników oraz młodzieży 

wiejskiej, 

7) uczestniczyć w organizowaniu praktyk rolniczych dla uczniów i studentów szkół 

rolniczych, 

8) organizować poradnictwo prawne na rzecz rolników, 

9) inicjować działania zmierzające do poprawy warunków życia i pracy ludności 

wiejskiej, 

10) udzielać pomocy rodzinom wiejskim w wychowywaniu i kształceniu oraz 

zapewnianiu właściwego wypoczynku dzieciom i młodzieży wiejskiej, 

11) podejmować działania w zakresie poprawy stanu zdrowia ludności wiejskiej oraz 

opieki społecznej na wsi, 

12) upowszechniać racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych i żywienia 

rodziny, 

13) oddziaływać na kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie społecznej rangi 

zawodu rolnika, 

14) rozwijać działalność oświatową i kulturalną na wsi. 

2. W wypadkach gdy jest to uzasadnione celami i zadaniami określonymi w niniejszej ustawie 

i statutach poszczególnych organizacji rolników, organizacje te mogą występować, na 

zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, do właściwych 

organów administracji państwowej z żądaniem o wszczęcie postępowania 

administracyjnego bądź o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu 

administracyjnym w określonej sprawie indywidualnej. Przedstawiciel organizacji 

rolników może być pełnomocnikiem rolnika w sprawach związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa. 

3. Rada Ministrów może określać formy i zakres pomocy ze strony Państwa organizacjom 

rolników w prowadzeniu przez nie działalności wymienionej w ust. 1. 

 

 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Rozdział 4 

Koła gospodyń wiejskich. 

 

Art. 22. 

1. Koła gospodyń wiejskich w szczególności broni praw, reprezentuje interesy i działa na 

rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. 

2. Koło gospodyń wiejskich działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna kółka 

rolniczego i ma swoją reprezentację we wszystkich jego statutowych organach. 

3. Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

określającego cele i zadania koła, uprawnienia i obowiązki członków, formy i środki 

działania, tryb podejmowania uchwał przez organy koła oraz uprawnienia i obowiązki 

tych organów. Regulamin może przewidywać udział w działalności koła kobiet nie 

będących członkami kółka rolniczego, związanych charakterem swej pracy ze 

środowiskiem wiejskim. 

4. We wsiach, w których nie działają kółka rolnicze, mogą być zakładane samodzielne koła 

gospodyń wiejskich, działające na podstawie regulaminu rejestrowanego w wojewódzkim 

związku rolników, kółek i organizacji rolniczych.] 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1036, z późn. zm.) 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, 

jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej 

nieruchomości; 

2)   (uchylony); 

3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, tak stanowi; 
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4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 

kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 

kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne 

nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy 

Ordynacji podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, 

oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na 

konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje 

sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, 

adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji 

przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne 

osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)   (uchylony); 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla 

tych jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość 

dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w 
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części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów 

kasy mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  (uchylony); 

4pa)  dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym 

mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej 

na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 

4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem 

statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele 

oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; 

5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r. poz. 650), przeznaczone i 

wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i 

współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych 

młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 
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6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na 

działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich 

domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji 

finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów 

zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą 

Rady Ministrów z tymi instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw 

obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 
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20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z 

otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m; 

22)  dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych 

badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, 

przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi 

państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym 

również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na 

bankowych rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 

26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 

realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 

15 ust. 1e pkt 4; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 
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34)  
(29)

 dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy 

czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może 

przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla 

obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

34a)  
(30)

 dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności 

gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), przy czym wielkość 

pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć 

wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

35)  (uchylony); 

36)  dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

36a)   umorzone należności i wierzytelności przypadające agencji płatniczej w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 

ustalenia których odstąpiono; 

37)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych 

ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów 

określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach; 

38)  (uchylony); 

39)  dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb 

rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, 
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działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

<39a) dochody kół gospodyń wiejskich, działających na podstawie ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. …), w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;> 

40)  składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych 

- w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą; 

41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 

2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 901); 

42)  
(31)

 wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 albo 1a tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. poz. 651, z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części 

niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów; 

44)  dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z 

utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności 

gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi; 

45)   dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów prawa oświatowego - 

w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8, 

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w 

zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; 
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49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup 

produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w 

gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w 

roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 

50)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych 

na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

50a)  odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2; 

50b)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, 

dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych 

programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju 

regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze 

zbycia udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b)  ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem 

likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych; 

52)  płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 

53)  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
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53a)  przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, 

dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot 

- w części zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego; 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), w tym z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od 

wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

55)  wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 

22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613) - w części 

przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy; 

56)  otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w 

jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat podmiotu przejmującego, 
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dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów; 

57)   dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: 

a)  dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej 

lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te 

spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są 

traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o 

których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec 

funduszu, 

c)  dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o 

których mowa w lit. a, 

d)  darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń 

dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

e)  dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych 

emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

f)  dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach, 

g)   dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a; 

58)   dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których 

mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g; 
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59)  
(32)

 dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

wspieraniu nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 12 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 

1629) 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1)   spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz 

spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu 

Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

2)   osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz 

spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 

polskiej 2 000 000 euro; 

3)   jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie 

papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość 

przychodów; 

4)   gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 

a)  państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, 

b)  gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, 

c)  (uchylona); 

5)   jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których 

mowa w pkt 1 i 2; 

6)  
(2)

 oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 
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innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 649); 

7)   jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych 

dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub 

funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały 

im przyznane. 

2. 
(3)

 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od 

początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 

w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed 

rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu 

skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby 

fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647). 

2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 

wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują 

zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a. 

2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do 

alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym 

uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF". 

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 

4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. 

5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i 

kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie. 

<6. Koła gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 

r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. …) mogą prowadzić uproszczoną 

ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej 

ustawie.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669) 

 

Art. 6. 

1. Agencja realizuje również zadania: 

1)   określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, regulacji rynków rolnych, rozwoju obszarów 

wiejskich oraz prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 

stad tych zwierząt, a także wykonywania innych czynności związanych z 

oznakowaniem bydła, owiec, kóz i świń; 

2)   powierzone jej zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności na podstawie umów 

lub porozumień z instytucją zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856, z 

2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 1566), w tym związane z 

realizacją sektorowego programu operacyjnego, zwłaszcza w zakresie dokonywania 

płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z tytułu wypłaconych 

środków; 

3)   na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych 

rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

4)   w zakresie opracowania i upowszechniania informacji związanych z realizacją 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych 

mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunków 

udziału w tych mechanizmach; 

5)   w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 
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6)   w zakresie programów krajowych mających na celu pomoc państwa dla podmiotów 

sektora rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność 

związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz 

produktami rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub 

dopuszczonym tymi przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej; 

7)   w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I 

do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I), w 

szczególności przez: 

a)  wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, 

b)  wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji 

wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych, 

c)  naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych, 

d)  nakładanie kar pieniężnych; 

8)   określone w przepisach dotyczących: 

a)  rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, 

b)  grup producentów rolnych i ich związków, 

c)  organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 

d)  rynku cukru, 

e)  rynku mięsa, 

f)  rynku zbóż, 

g)  wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji rynku 

wina; 

9)   związane: 

a)  z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

b)  ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 

produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

c)  z realizacją działań "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Zwiększanie 

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", objętych Krajowym 

Programem Restrukturyzacji, 
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d)  z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w 

ramach programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych 

rynków rolnych [.] <;> 

<10) określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o kołach gospodyń 

wiejskich (Dz. U. poz. …), w szczególności w zakresie prowadzenia Krajowego 

Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz nadzoru nad kołami gospodyń 

wiejskich.> 

2. Zadania agencji płatniczej w zakresie dotyczącym: 

1)   programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków 

rolnych, 

2)   rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, 

monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru 

przemysłowego i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej, 

3)   administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I), 

4)   dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów 

rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, 

zbóż i mięsa, 

5)   administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, 

6)   wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów 

rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

7)   realizacji wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

- z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz dokonywania 

płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, 

wykonuje, jako zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 

w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, 

rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 

28.08.2014, str. 18, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób 
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działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których 

mowa w ust. 1 pkt 7, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz 

monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467) 

 

Art. 4. 

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą 

uprawnioną": 

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i 

wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 

świadczenia lub 

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub 

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub 

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana 

poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 

działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub 

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub 

6)   która ukończyła 65 lat, lub 

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 

8)   która jest w ciąży [.] <,> 

<9) która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 

…).> 

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w: 
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1)   ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu 

świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o 

którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2)   ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

3)   ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z 

dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego; 

4)   ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo 

legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 

5)   ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

6)   ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności wymienionych w tym przepisie; 

7)   ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę [.] <;> 

<8) ust. 1 pkt 9 – przez przedłożenie zaświadczenia o wpisaniu koła gospodyń 

wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.> 

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 

prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie 

nienależnie pobranego świadczenia. 

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego 

uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia 

losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego 

oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z 

uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić 

dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7. 

<4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 9, jest udzielana 

w zakresie, w jakim pomoc prawna dotyczy wykonywanych przez koło gospodyń 

wiejskich zadań oraz jego organizacji. Nieodpłatna pomoc prawna nie może dotyczyć 

indywidualnych spraw członków koła gospodyń wiejskich.> 

\4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w 

zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i 

uprawnień pracowniczych. 
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5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa 

udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach 

uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. 

7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4. 

8. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

starosta przechowuje oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przez 

trzy lata od dnia ich sporządzenia. 

9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w: 

1)   ust. 2 pkt 6 - określa załącznik nr 1 do ustawy; 

2)   ust. 3 - określa załącznik nr 2 do ustawy; 

3)   ust. 4 - określa załącznik nr 3 do ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 

1633) 

Art. 6. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli 

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2)   wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w 

gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 

3)   wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 

hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz 

z 2018 r. poz. 650); 
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4)   działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 200, z późn. zm.) [.] <;> 

<5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. …), które 

spełniają warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.> 

2. Do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7-11 i rozdziału 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649). 

 


