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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 28 maja 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

 

(druk nr 417) 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165) 

 

Art. 3. 

1. Koła gospodyń wiejskich mogą współpracować i współdziałać ze sobą w zakresie realizacji 

zadań określonych w art. 2 ust. 3, w tym celu mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać 

się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich. 

2. Związek kół gospodyń wiejskich może być utworzony z inicjatywy co najmniej dwóch kół 

gospodyń wiejskich, które zadeklarują członkostwo w związku w drodze uchwały podjętej 

przez zebrania członków tych kół. 

3. Podstawowym zadaniem związku kół gospodyń wiejskich jest zapewnienie zrzeszonym w 

nim kołom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie ich działalności oraz 

reprezentowanie interesów kół gospodyń wiejskich w kraju i za granicą. 

4. Szczegółowe zadania związków kół gospodyń wiejskich, ich ustrój, stosunki prawne 

członków są ustalane w statutach związków, uchwalanych przez reprezentację kół 

gospodyń wiejskich wchodzących w skład związku. 

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 do związku kół gospodyń wiejskich stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6, art. 7, art. 8 ust. 1 i 3, art. 9-11, 

art. 12-21, <art. 23b,> art. 25, art. 26 oraz art. 27 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2-5, z tym że 

we wniosku o wpis związku do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich podaje się: 

1)   nazwę i siedzibę kół będących założycielami związku; 

2)   adres do doręczeń; 

3)   własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół będących 

założycielami związku; 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji związku i sposobie 

tej reprezentacji; 

[5)   własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół wybranych w 

skład komitetu założycielskiego.] 

<5) własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół wybranych w 

skład komitetu założycielskiego związku.> 

 

Art. 6. 

1. Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół 

Gospodyń Wiejskich, zwanego dalej "rejestrem", prowadzonego przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2. Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do 

rejestru. 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do koła gospodyń wiejskich, które już posiada 

osobowość prawną.> 

Art. 7. 

1. Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze 

statutem jego organów, w imieniu koła działa komitet założycielski. 

2. Za czynności dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego rejestracją 

członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za 

zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji koła - odpowiada koło tak, jak za 

zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego 

odpowiadają za nie wobec koła według przepisów prawa cywilnego. 

<3. Koło gospodyń wiejskich jest obowiązane do wyboru zarządu koła gospodyń 

wiejskich, zwanego dalej „zarządem koła”, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania 

wpisu do rejestru. 

4. W przypadku niewywiązania się koła gospodyń wiejskich z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 3, koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji.  

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do koła gospodyń wiejskich, które już posiada 

osobowość prawną.> 
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Art. 8. 

[1. Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń 

wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania; 

2)    oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu 

zamieszkania na terenie działalności koła; 

3)   adres do doręczeń; 

4)   własnoręczne podpisy założycieli; 

5)   informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła i sposobie tej 

reprezentacji; 

6)   własnoręczne podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.] 

<1. Zarząd koła, a w przypadku gdy zarząd koła nie został wybrany – komitet 

założycielski, składa do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tego koła wniosek o wpis 

koła gospodyń wiejskich do rejestru, dołączając do tego wniosku: 

1) statut koła lub oświadczenie o przyjęciu przez koło wzorcowego statutu; 

2) uchwałę o wyborze zarządu koła, a w przypadku gdy zarząd koła nie został 

wybrany – uchwałę założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego; 

3) uchwałę założycieli koła o przyjęciu statutu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) nazwę koła oraz jego siedzibę i adres; 

2) listę założycieli koła z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania; 

3) oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu 

zamieszkania na terenie działalności koła; 

4) adres do doręczeń; 

5) informacje o osobie albo osobach umocowanych do reprezentacji koła i sposobie 

tej reprezentacji; 

6) własnoręczne podpisy członków zarządu koła, a gdy zarząd koła nie został 

wybrany – osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Art. 9. 

1. [Prezes] <Kierownik biura powiatowego> Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po 

stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa, założyciele koła spełniają 

wymagania określone w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w 

tej samej wsi. 

2. [Prezes] <Kierownik biura powiatowego> Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru. 

3. W przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru przez więcej niż jedno koło gospodyń 

wiejskich utworzone na terenie tej samej wsi, [Prezes] <kierownik biura powiatowego> 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wpisu tego koła, które 

złożyło wniosek najwcześniej. 

[4. Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania zaświadczenia o wpisaniu 

koła do rejestru Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może 

upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.] 

 

Art. 10. 

[1. Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają zmiany danych wskazanych we wniosku o 

wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, a także zmiany statutu koła.] 

<1. Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają zmiany danych wskazanych we 

wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, a także zmiany statutu tego 

koła oraz listy jego członków.> 

2. Przez zmianę statutu koła rozumie się również uchwalenie przez istniejące koło nowego 

statutu lub uchwalenie własnego statutu w miejsce stosowanego przez koło wzorcowego 

statutu. 

[3. W sprawie wpisu zmiany danych, o których mowa w ust. 1, a także zmiany statutu koła 

stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu koła do rejestru, z tym że 

wniosek o wpis do rejestru składa zarząd koła.] 

<3. W sprawie wpisu zmian, o których mowa w ust. 1, do rejestru stosuje się 

odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu koła gospodyń wiejskich do 

rejestru. Wniosek o wpis zmian do rejestru składa się w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia tych zmian.> 
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<3a. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1, do wniosku o wpis 

zmian do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające ich wystąpienie.> 

[4. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, że statut koła lub jego zmiany nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 

2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczy kołu termin na 

dokonanie odpowiednich poprawek pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.] 

<4. W przypadku gdy kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa stwierdzi, że statut koła gospodyń wiejskich lub jego zmiany 

nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 2, kierownik biura powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczy temu kołu termin na 

dokonanie odpowiednich poprawek, nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem odmowy 

wpisu do rejestru.> 

[Art. 10a. 

Koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do rejestru, utrzymuje swój status i może 

kontynuować działalność także po zmianach w podziale terytorialnym kraju, polegających na 

nadaniu wsi będącej terenem działalności koła gospodyń wiejskich statusu miasta.] 

 

<Art. 10a. 

Koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do rejestru, utrzymuje swój status i 

może kontynuować działalność także po zmianach w podziale terytorialnym kraju lub 

zmianie liczby mieszkańców, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2.> 

 

[Art. 11. 

Koło gospodyń wiejskich do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza do rejestru listę członków 

koła według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Obowiązek ten nie dotyczy kół, w 

których od 31 grudnia roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym.] 

 

Art. 12. 

1. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru 

jest wolne od opłat. 

[2. Rejestr jest jawny.] 

<2. Rejestr jest jawny, z wyłączeniem danych członków koła gospodyń wiejskich 

wymienionych w art. 13 pkt 6.> 
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3. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze. 

4. Każdy ma prawo otrzymać nieodpłatnie, również drogą elektroniczną, poświadczone 

odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru. 

 

Art. 15. 

Do wyłącznej właściwości zebrania członków koła gospodyń wiejskich należy: 

1)   wybór zarządu koła [gospodyń wiejskich, zwanego dalej "zarządem koła"]; 

2)   uchwalanie kierunków działalności koła; 

3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz 

podejmowanie uchwał co do wniosków członków lub zarządu koła w tych sprawach i 

udzielanie absolutorium członkom zarządu koła; 

4)   podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat netto; 

5)   podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej; 

6)   podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych lub 

gospodarczych oraz występowania z nich; 

7)   oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką koło może zaciągnąć; 

8)   podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się w związek, podziału oraz likwidacji koła; 

9)   uchwalanie zmian statutu koła; 

10)  bieżący nadzór i kontrola działalności koła. 

 

Art. 20. 

1. Skład i liczbę członków zarządu koła określa statut. Statut może przewidywać zarząd 

jednoosobowy, którym jest przewodniczący, i ustalać wymagania wobec osoby 

wchodzącej [w skład zarządu] <w skład zarządu koła>  lub przewodniczącego w 

zarządzie jednoosobowym. 

2. Członków zarządu koła, w tym przewodniczącego i jego zastępców, wybiera i odwołuje 

zebranie członków. 

3. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze 

stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez zebranie członków. 

4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, członek zarządu koła może być zawieszony w 

czynnościach przez zebranie członków, o ile jego działalność jest sprzeczna z przepisami 

prawa lub statutu. 
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5. Zawieszonego członka zarządu koła powiadamia się niezwłocznie, w formie pisemnej, o 

fakcie i przyczynach zawieszenia. 

Art. 23. 

Koło gospodyń wiejskich może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 3, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

<Art. 23a. 

1. Koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową 

przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. Pomoc ta jest 

przyznawana kołu gospodyń wiejskich jeden raz w danym roku. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na wniosek koła 

gospodyń wiejskich, w drodze decyzji, przez kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tego 

koła. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, składa się na 

formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 

6. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może udzielić Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej na zasadach określonych w przepisach o 

finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której 

mowa w ust. 1. 

5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w danym roku do 

wyczerpania środków finansowych otrzymanych przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa na podstawie ust. 4. 

6. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po otrzymaniu w danym 

roku środków finansowych na podstawie ust. 4, ogłasza na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o naborze wniosków 

o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zawierającą wskazanie 

kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz termin składania 

wniosków o przyznanie tej pomocy. 

7. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie 

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, narastająco, 
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począwszy od dnia rozpoczęcia w danym roku naboru wniosków o przyznanie 

pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, do 10. dnia każdego miesiąca według 

stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o 

przyznanie tej pomocy w danym roku. 

8. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po wyczerpaniu w danym 

roku środków finansowych otrzymanych na podstawie ust. 4, ogłasza na stronie 

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o 

zaprzestaniu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której 

mowa w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej, o 

której mowa w ust. 1, a także jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich, oraz zapewnienie przejrzystości i prawidłowości wydatkowania 

przyznanej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, a także efektywnej realizacji 

zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. 

 

Art. 23b. 

1. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru oraz wniosek o przyznanie 

pomocy finansowej, o której mowa w art. 23a ust. 1, mogą być złożone za pomocą 

formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

2. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru za pomocą formularza 

udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa składa osoba upoważniona odpowiednio przez zarząd koła albo komitet 

założycielski. W takim przypadku nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 6. 

3. Dokumenty dołączone do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru oraz 

wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 23a ust. 1, składa się 

w postaci elektronicznej: 

1) w przypadku dokumentów, które wymagają opatrzenia podpisem przez osobę 

trzecią: 
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a) te dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo 

podpisem zaufanym albo 

b) elektroniczne kopie tych dokumentów zapisane w formacie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 5; 

2) w przypadku dokumentów innych niż określone w pkt 1 – te dokumenty w 

postaci elektronicznej, utworzone za pomocą formularza udostępnionego na 

stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Do złożenia wniosku o: 

1) wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, 

2) przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 23a ust. 1 

– za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest wymagane uwierzytelnienie 

osoby, o której mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, w sposób określony w art. 20a ust. 

1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670). 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 1, 

oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą tego formularza, w 

tym format danych, w jakim będą dołączane do wniosku elektroniczne kopie 

dokumentów, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc 

pod uwagę potrzebę identyfikacji osoby, o której mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, 

oraz zabezpieczenia przekazywanych danych przed dostępem osób 

nieuprawnionych.> 

Art. 24. 

1. Koła gospodyń wiejskich prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w 

przypadku gdy: 

1)   osiągają przychody wyłącznie z: 

[a)   działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

dotacji, pomocy finansowej, 

b)  sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i 

artystycznego, lub żywności regionalnej,] 
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<a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

dotacji, pomocy finansowej, nagród, 

b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i 

artystycznego, żywności regionalnej oraz biletów wstępu na występy 

artystyczne koła,> 

c)  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

d)  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w 

związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych 

oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na 

tych rachunkach; 

2)   nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego; 

3)   w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o 

których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym 

koło gospodyń wiejskich rozpoczęło działalność. 

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów koło gospodyń 

wiejskich, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym 

rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających 

działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, za 

pośrednictwem powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, jest skuteczne także w latach następnych. 

5. Koło gospodyń wiejskich zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w 

sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego 

miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i 

kosztów, o: 

1)   rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; 

2)   niespełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim 

powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań 
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podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących 

ewidencję. 

Art. 25. 

1. Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich sprawuje Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do 

spraw lokalnych inicjatyw społecznych. <Nadzór jest sprawowany wyłącznie w 

zakresie zgodności działania kół gospodyń wiejskich z przepisami ustawy oraz 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.> 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przy pomocy zastępców Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektorów oddziałów regionalnych 

oraz kierowników biur powiatowych. 

3. Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych we współpracy z Prezesem 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może powołać, w celu aktywizacji 

wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, wojewódzkich koordynatorów 

wspierania kół gospodyń wiejskich. 

4. W ramach sprawowanego nadzoru Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa może: 

[1)   badać sprawozdania koła pod kątem ich rzetelności;] 

2)   dokonywać kontroli działalności koła; 

3)   dokonywać innych przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania koła. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 4, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa podejmuje także na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych 

inicjatyw społecznych. 

6. Z kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności koła 

wzywa koło do usunięcia tych uchybień w wyznaczonym terminie. 

7. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, w tym protokół z tej kontroli oraz 

wezwanie, o którym mowa w ust. 6, są przedstawiane przez zarząd koła [gospodyń 

wiejskich] na najbliższym zebraniu członków tego koła. 

 

Art. 27. 

1. Koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji: 
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1)   jeżeli podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu koła; 

2)   jeżeli uchwalona zmiana statutu koła nie odpowiada wymaganiom określonym w 

ustawie, a koło gospodyń wiejskich, mimo wskazania przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej 

te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu koła; 

[3)   jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 5 ust. 1;] 

<3) jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 5 ust. 1 i 

liczba ta nie zostanie uzupełniona do wymaganej ustawą liczby członków koła w 

terminie 90 dni;> 

4)   w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Likwidację przeprowadza się w sposób określony w statucie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli statut nie przewiduje likwidacji koła gospodyń 

wiejskich lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, [Prezes 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] <dyrektor oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę 

koła> może zwrócić się do sądu właściwego ze względu na siedzibę tego koła o 

likwidację tego koła. 

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 likwidacja koła gospodyń wiejskich może 

nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy. 

5. Jeżeli statut koła gospodyń wiejskich nie określa przeznaczenia środków majątkowych 

pozostających po jego likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z 

uwzględnieniem statutowych celów koła gospodyń wiejskich. 

[6. Po zakończeniu likwidacji koła gospodyń wiejskich Prezes Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa wykreśla, w drodze decyzji, koło gospodyń wiejskich z rejestru.] 

<6. Po zakończeniu likwidacji koła gospodyń wiejskich kierownik biura powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę 

koła wykreśla, w drodze decyzji, koło gospodyń wiejskich z rejestru.> 

 

Art. 27a. 

1. W razie przejścia koła gospodyń wiejskich w stan likwidacji, likwidatorami tego koła są 

członkowie [jego zarządu] <zarządu koła>, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich 

postanowień statutu, uchwała ostatniego zebrania członków tego koła nie stanowi inaczej. 
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2. W razie braku możliwości wyznaczenia likwidatorów koła gospodyń wiejskich zgodnie z 

ust. 1, likwidatorów wyznacza sąd właściwy ze względu na siedzibę tego koła. 

3. Koło gospodyń wiejskich w likwidacji zachowuje dotychczasową swoją nazwę z dodaniem 

wyrazów: "w likwidacji 

Art. 27b. 

1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, 

w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego koła gospodyń wiejskich przed 

nieuzasadnionym uszczupleniem. W tych granicach likwidator jest uprawniony do 

kierowania działalnością koła gospodyń wiejskich i reprezentowania tego koła na 

zewnątrz. 

2. Likwidator w szczególności powinien: 

[1)   zawiadomić Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o otwarciu 

likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem jego imienia, nazwiska i miejsca 

zamieszkania;] 

<1) zawiadomić dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń 

wiejskich o otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem jego 

imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania;> 

2)   dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w 

szczególności podać do publicznej wiadomości informację o otwarciu likwidacji oraz 

wezwać wierzycieli do przedstawienia wierzytelności, w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia; 

[3)   po zakończeniu likwidacji zgłosić Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wniosek o wykreślenie koła gospodyń wiejskich z rejestru.] 

<3) po zakończeniu likwidacji zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwemu ze względu na siedzibę 

koła gospodyń wiejskich, za pośrednictwem dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na 

siedzibę tego koła, wniosek o wykreślenie tego koła z rejestru.> 

3. Wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, mogą ich dochodzić z nierozdzielonego jeszcze majątku koła gospodyń wiejskich. 

[4. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, 

likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i 
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Modernizacji Rolnictwa, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione występuje 

do właściwego sądu o przedłużenie terminu likwidacji lub o zarządzenie zmiany 

likwidatorów.] 

<4. Jeżeli likwidacja koła gospodyń wiejskich nie zostanie zakończona w terminie roku 

od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny dyrektorowi oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwemu ze 

względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, który występuje do sądu właściwego ze 

względu na siedzibę tego koła o przedłużenie terminu likwidacji lub o zarządzenie 

zmiany likwidatorów.> 

<4a. Do postępowania sądowego w sprawach określonych w ust. 4, w art. 27 ust. 3 i 5 

oraz w art. 27a ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 

11) o postępowaniu nieprocesowym.> 

5. Likwidatorem nie może zostać pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Art. 27d. 

1. Po wykreśleniu koła gospodyń wiejskich z rejestru likwidator odpowiada wobec 

wierzycieli koła gospodyń wiejskich za wyrządzone im szkody przez niedopełnienie 

swoich ustawowych obowiązków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków ostatniego zarządu koła [gospodyń 

wiejskich] wykreślonego z rejestru. 

Art. 35. 

1. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich 

może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o 

których mowa w art. 2 ust. 3. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło 

gospodyń wiejskich. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 
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4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła 

gospodyń wiejskich. 

5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest 

[minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego] <minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi>. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielić Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o 

finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której mowa 

w ust. 1. 

7. Do środków otrzymanych przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na podstawie ust. 6 nie stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 

8. Otrzymaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację, o 

której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w momencie przekazania pomocy przez 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek koła. 

9. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych. 

10. W 2018 r. podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, dokonuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. na 

wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

11. W 2018 r. do rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się terminów 

określonych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół 

gospodyń wiejskich oraz jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich. 
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Art. 35a. 

1. W 2020 r. koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową 

przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło 

gospodyń wiejskich. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła 

gospodyń wiejskich. 

5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest 

[minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego] <minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi>. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielić Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o 

finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której mowa 

w ust. 1. 

7. Do środków otrzymanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 

podstawie ust. 6 nie stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

8. Otrzymaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację celową, o 

której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w dniu przekazania pomocy przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek bankowy koła gospodyń 

wiejskich. 

9. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, 

oraz jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno--
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gospodarczego, w tym aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach 

wiejskich. 

 

 

 


