
                                                                PROJEKT  

USTAWA 

z dnia ………………… 2020 r.  

o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

 

Art. 1 W ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 553) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 1 a otrzymuje brzmienie:  

„1a. Koła Gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i działać także na 

terenach sołectw i osiedli w miastach”; 

 

2) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co 

najmniej 10 osób, o których mowa w art. 4 ust. 3, których miejscem 

zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, sołectwo lub osiedle 

położone w granicach miasta, na terenie którego osoba mieszka i prowadzi 

działalność rolniczą. Osoby te uchwalają statut koła gospodyń wiejskich oraz 

wybierają komitet założycielski.”; 

3) skreśla się art. 10a. 

Art. 2. Ustaw wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Koła Gospodyń Wiejskich tradycyjnie związane są z działalnością rolniczą, która 

odbywa się zarówno na terenach wsi jak i na gruntach rolniczych w miastach 

niezależnie od wielkości miasta, przeważnie na peryferiach. Charakter tej działalności 

i zdeterminowany nią sposób życia nie różni się w zasadzie od działalności rolniczej i 

sposobu życia na wsi i w małych miasteczkach.  

Wyłączenie miast powyżej 5000 mieszkańców z działań ustawy o kołach gospodyń 

wiejskich stanowi nieuzasadniona dyskryminację osób mieszkających i prowadzących 

działalność rolniczą na ich terenie, uniemożliwia zrzeszanie się w obronie ich 

interesów gospodarczych i społecznych oraz istotnie ogranicza możliwość 

kontynuowania i rozwoju kultury charakterystycznej dla osób związanych z 

rolnictwem. W naszej ocenie i wg wstępnych szacunków to dyskryminacja około 500 

Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie i obrzeżach miast (np. na terenie m. 

Łodzi działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich).  

Koło gospodyń wiejskich może otrzymywać dotacje celowe na realizację swoich 

zadań. Z informacji podanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa1 wynika, że od maja do końca września 2019 r. koła gospodyń wiejskich 

złożyły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski na blisko 25 mln 

zł pomocy finansowej przeznaczonej na rozwój ich działalności. Wysokość pomocy 

dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi 3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 

członków/ 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków/ 5 tys. zł  - w przypadku, 

gdy koło tworzy ponad 75 osób. 

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 553) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich, wyniósł w 2019 r. 

                                                            
1 Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kola-gospodyn-wiejskich-wnioskuja-o-ponad-233-mln-
zl.html 



40 000 000 zł. Taki sam limit środków finansowych został przewidziany w 2020 r. w 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk 336). 

Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na budżetu państwa ze względu na 

większą liczę podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu państwa. 

Zakładając, że każde z szacowanych 500 Kół Gospodyń Wiejskich działających na 

terenie i obrzeżach miast tworzy ponad 75 osób to maksymalnie koła te będą mogły 

wnioskować o przyznanie środków finansowych w wysokości ok 2,5 mln zł. 

 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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