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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 maja 2020 r. 

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

(druk nr 112) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu powierzenie zadań i kompetencji, realizowanych dotychczas przez 

Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pełnomocnikowi Rządu 

do spraw lokalnych inicjatyw społecznych oraz stworzenie możliwości ubiegania się przez 

koła gospodyń wiejskich o pomoc finansową z budżetu państwa, w 2020 r., na realizację 

zadań określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 

wiejskich (ustawy o kołach gospodyń wiejskich). 

Osiągnięcie wskazanych wyżej celów w zakresie: 

1) Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych – następuje przez 

zmianę przepisów art. 25 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 25a ustawy o kołach gospodyń wiejskich; 

2)  kół gospodyń wiejskich – przez dodanie do ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

art. 35a i art. 36b, określających odpowiednio procedurę uzyskania pomocy finansowej 

przez koło gospodyń wiejskich oraz przewidziany na tę pomoc maksymalny limit 

wydatków z budżetu państwa. 

Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, powołany na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz. U. poz. 76), będzie: 

1) współpracował z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Prezesem Agencji) przy sprawowaniu nadzoru nad kołami gospodyń wiejskich; 
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2) powoływał, we współpracy z Prezesem Agencji, wojewódzkich koordynatorów 

wspierania kół gospodyń wiejskich; 

3) mógł realizować zadania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń 

wiejskich oraz ich związków.  

Zgonie z proponowanymi przepisami art. 35a ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

pomoc dla kół gospodyń wiejskich będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji na 

wniosek składany przez koło gospodyń wiejskich do właściwego kierownika biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Agencji (Agencji). Wniosek będzie 

składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Organem wyższego 

stopnia w stosunku do Prezesa Agencji w sprawach o przyznanie pomocy finansowej będzie 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Minister ten będzie mógł również udzielić 

Agencji, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotacji celowej 

z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Dotacja 

zostanie uznana za wykorzystaną w dniu jej przekazania na rachunek bankowy koła gospodyń 

wiejskich. Ustawa przewiduje, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania 

pomocy finansowej przez Prezesa Agencji, jak również jej wysokość, określi minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia. 

Ustawa przewiduje, że pomoc będzie przyznawana tylko w 2020 r., do wyczerpania 

środków finansowych, określonych w jej art. 36b (maksymalny limit wydatków na ten cel 

wynosi 40 000 000 zł). Przyjęty mechanizm korygujący zakłada, że Prezes Agencji ogłasza 

na stronie podmiotowej Agencji informację o zaprzestaniu przyjmowania wniosków 

o udzielenie pomocy finansowej. Ponadto na stronie podmiotowej Agencji będzie 

zamieszczana narastająco, w okresach miesięcznych (do 10. dnia każdego miesiąca) 

informacja o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy. Jednocześnie 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie monitorować poziom 

wykorzystania środków na podstawie okresowych informacji otrzymywanych od Prezesa 

Agencji. 

Art. 2 ustawy przewiduje, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że zaproponowany termin wejścia 

w życie ustawy, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ma na uwadze ważny interes państwa, 

jakim jest zapewnienie kołom gospodyń wiejskich dostępu do pomocy finansowej z budżetu 
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państwa, w celu aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, 

a zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie. Wskazano 

również, że projektowane rozwiązania są społecznie oczekiwane i nie nakładają dodatkowych 

obciążeń na ich adresatów. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 14 kwietna 2020 r. 

(druk sejmowy nr 336). W dniu 15 kwietnia 2020 r. projekt ustawy został skierowany do 

pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 r., przyjęła projekt 

i wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy 

nr 352). 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 11. posiedzeniu Sejmu w dniu 5 maja 2020 r. 

Na skutek zgłoszonych do projektu ustawy poprawek, Sejm ponownie skierował projekt 

ustawy do rozpatrzenia przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszone poprawki 

dotyczyły: 

1) dodania do ustawy o kołach gospodyń wiejskich art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. Przepisy o dotacjach, o których mowa w art. 2 ust. 3, dla kół gospodyń 

wiejskich mają zastosowanie do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie ustawy o społeczno-

zawodowych organizacjach rolników.”; 

2) nadania zmienianemu w art. 1 pkt 3, przepisowi ust. 1 w art. 35a brzmienia: 

„1. W 2020 r. i w latach następnych koło gospodyń wiejskich może otrzymać 

z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa 

w art. 2 ust. 3.”; 

3) w art. 1 w pkt 4, przepisowi ust. 1 w art. 36 nadać brzmienie: 

„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc 

finansową, o której mowa w art. 35a ust. 1, wynosi w poszczególnych latach: 

1) 2020 – 40 000 000,00 zł; 

2) 2021 – 48 750 000,00 zł; 

3) 2022 – 57 500 000,00 zł; 

4) 2023 – 66 250 000,00 zł; 
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5) 2024 – 75 000 000,00 zł; 

6) 2025 – 82 000 000,00 zł; 

7) 2026 – 89 000 000,00 zł; 

8) 2027 – 94 250 000,00 zł; 

9) 2028 – 99 500 000,00 zł; 

10) 2029 – 103 000 000,00 zł.”. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 5 

maja 2020 r , wniosła w dodatkowym sprawozdaniu (druk sejmowy nr 352-A) o ich 

odrzucenie. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na 11. Posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 

448 posłów, przy 7 głosach wstrzymujących się i 4 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Z proponowanych w art. 1 pkt 3 ustawy przepisów art. 35a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich wynika, że Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Prezes Agencji) otrzymuje z budżetu państwa dotację celową, 

a następnie przekazuje pochodzące z niej środki kołom gospodyń wiejskich w ramach 

pomocy finansowej. Należy więc zaznaczyć, że rozwiązanie takie pozostaje w sprzeczności 

zarówno z ust. 6 proponowanego art. 35a (stanowiącym, że minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego może udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Agencji) dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, 

z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich), jak 

i przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 2 

i ust. 7, art. 31 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 2 oraz art. 127) i ustawy budżetowej na rok 2020 

(załącznik nr 8 do ustawy – określający wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje 

podmiotowe i celowe w 2020 r.). Z przepisów tych wynika bowiem, że to nie Prezes Agencji 

jest uprawniony do otrzymywania dotacji celowej (nie jest beneficjentem tej dotacji), 

a w dalszej kolejności nie jest uprawniony do samego, jako takiego, przekazywania 

pochodzących z niej środków innym podmiotom (art. 127 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2009 r. o finansach publicznych – dotacjami celowymi są także środki przeznaczone 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu 
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terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych m.in. przez agencje 

wykonawcze). Podmiotem uprawnionym jest w tym zakresie Agencja (będąca agencją 

wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach 

publicznych). Prezes Agencji został natomiast upoważniony, na podstawie proponowanych 

przepisów art. 35a ust. 2 zmienianej ustawy, do przyznania, w drodze decyzji, pomocy 

finansowej kołom gospodyń wiejskich ze środków (dotacji celowej), otrzymywanych przez 

Agencję, a następnie przekazywanych przez nią na podstawie decyzji Prezesa Agencji na 

rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich. 

 

Propozycje poprawek: 

w art. 1 w pkt 3, w art. 35a: 

1)  w ust. 7 wyrazy „Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” zastępuje 

się wyrazami „Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”; 

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„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.” 

albo 

„8. Otrzymaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację 

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

na rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich.”. 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator 

 


