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Pierwsze koła gospodyń wiejskich powstały ponad 130 lat temu. W środowisku wiejskim 
koła gospodyń pełniły bardzo ważną rolę. Uczyły zagadnień dotyczących prowadzenia 
domu, organizowały kursy szycia, gotowania, pieczenia, itp. Kobiety współorganizowały 
szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajem-
nej pomocy. Koła gospodyń wiejskich krzewiły życie kulturalne na wsiach – organizowały 
festiwale, spotkania ludowe, obrzędy, biesiady i różnego rodzaju uroczystości. Na prze-
strzeni lat to koła gospodyń wiejskich pielęgnowały polską tradycję oraz wywierały silny 
wpływ na rozwój polskiej wsi.
Okres gospodarki wolnorynkowej, szczególnie początkowe lata 90. XX wieku, to poważ-
ne zmiany w funkcjonowaniu kół gospodyń wiejskich spowodowane upadkiem i likwi-
dacją wielu kółek rolniczych na wsi. W większości Koła Gospodyń Wiejskich istniały jako 
jednostka organizacyjna kółka rolniczego, a w związku z likwidacją kółka rolniczego rów-
nież musiały zakończyć  działalność. Od paru lat obserwuje się wzrost aktywności kół go-
spodyń wiejskich, gdyż kobiety chcą kontynuować tradycje ludowe, dorobek kulturowy  
i społeczny. Chcą również wspólnie działać, żeby na obszarach wiejskich pracowało i żyło 
się coraz lepiej. Kobiety widzą potrzebę modernizacji wsi, jej odnowy, korzystania z moż-
liwości finansowych pozyskiwanych z funduszy unijnych. Dzięki wspólnemu działaniu 
mają szansę polepszyć wizerunek wsi i stworzyć przyjazne miejsce do życia dla swoich 
rodzin. W nowych kołach gospodyń wiejskich zdecydowaną większość stanowią rolniczki, 
ale są również panie, które pracują w środowisku wiejskim, czyli nauczycielki, urzędnicz-
ki, pielęgniarki oraz prowadzące własne firmy. Chcą działać wspólnie po to, żeby wieś 
była atrakcyjnym miejscem do pracy i zamieszkania, kojarzyła się z pięknym krajobrazem,  
a także posiadała całą infrastrukturę ułatwiającą codzienne życie. 
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie w dniu 29 
listopada 2018 roku. Określa ona formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w koła go-
spodyń wiejskich oraz tryb zakładania i organizację wewnętrzną KGW.

„W myśl ustawy KGW jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspiera-
jącą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich” 
- zaznacza ustawodawca.

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) koła utworzonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz 
częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich babć  
i matek, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW 
lub zakładają nowe koła. 

Aby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie Ustawy z 9 listopada 2018 r. 
o kołach gospodyń (Dz. U. poz. 2212), musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), koło gospo-
dyń wiejskich nabywa osobowość prawną, może otrzymywać dotacje celowe na reali-
zację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
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Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru 
jest wolne od opłat. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich jest jawny i każdy ma prawo 
dostępu do danych zawartych w rejestrze.

Nadzór nad działalnością koła wykonuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

Aby zarejestrować koło, należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze wzglę-
du na siedzibę koła wniosek o rejestrację wraz z załącznikami. Wzory niezbędnych do-
kumentów można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zasady wpisu koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

1. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. 

2. Terenem działalności koła może być jedna bądź więcej wsi. Może się zatem zdarzyć, że 
na terenie jednej wsi będą działały dwa lub więcej Kół. 

3. Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób, do czasu rejestracji Koła 
w Rejestrze zwani są założycielami. 

4. Założycielem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada miejsce za-
mieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Miejsce zamieszkania nie 
jest tożsame z miejscem zameldowania takiej osoby, ponieważ miejsce zameldowania 
może się różnić od miejsca zamieszkania.  

5. Założyciele w drodze uchwały przyjmują statut koła. Może być to statut wzorcowy, sta-
nowiący załącznik do Ustawy lub statut własny, spełniający wymogi określone w art. 5  
ust. 2 Ustawy. W każdym czasie koło może przyjąć statut wzorcowy, jeśli wcześniej uchwa-
liło statut własny lub statut własny jeśli wcześniej uchwaliło statut wzorcowy. Każda zmia-
na przyjęcia nowego statutu podlega obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru. 

6. Założyciele ze swojego grona wybierają komitet założycielski. Do czasu rejestracji koła 
w Rejestrze, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów, w tym 
członków zarządu, w imieniu koła działa komitet założycielski. Oznacza to, że z wnioskiem  
o rejestrację koła w Rejestrze występuje komitet założycielski. 

7. Wraz z wpisem do Rejestru koło nabywa osobowość prawną, czyli staje się podmiotem 
praw i obowiązków, może pozywać i być pozywanym, składać oświadczenia wywołujące 
skutki prawne, zaciągać zobowiązania. Po wpisie do Rejestru założyciele koła stają się jego 
członkami. 

8. Członek koła musi spełniać te same wymagania co jego założyciel, czyli musi mieć ukoń-
czone 18 lat i posiadać miejsce zamieszkania we wsi będącej terenem działalności koła. 
Osoby, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w działalności koła, za pisemną zgodą 
rodziców lub innych opiekunów prawnych, ale dopóki osoby te nie ukończą 18 lat, nie 
mogą stać się członkami koła.

9. Równocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.
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10. W nazwie koła musi znaleźć się odniesienie do terenu działalności koła, czyli w na-
zwie należy wskazać nazwę wsi, na terenie której Koło prowadzi swoją działalność.   
Koło Gospodyń Wiejskich ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji 
społecznozawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów 
wiejskich. 
Wcześniej działające koła gospodyń wiejskich będą miały prawo pierwszeństwa przy wpi-
saniu do  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR przed kołami, które do-
piero co miałyby zostać utworzone. Jeśli koło nie wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich, wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotych-
czasowych przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych.  
Z przyjętych przez Sejm zasad wynika, że w każdym sołectwie może być zarejestrowane 
tylko jedno koło. Ustawa podaje regułę „jedna wieś – jedno koło”. Jeśli jest ich więcej, 
a działają w formie stowarzyszenia na podstawie przepisów dotychczasowych, w szcze-
gólności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 
723), to rejestracja nie jest konieczna, ale z ustawowych korzyści będą musiały zrezygno-
wać. Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje koło, ten będzie korzystał  
z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół.

Wymagania dotyczące statutu koła

Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.

Statut określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę koła;

2) podmiotowy i terytorialny zakres działania koła;

3) cele i zadania koła oraz środki ich realizacji;

4) zakres i rodzaj działalności zarobkowej prowadzonej przez koło;

5) procedura nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole;

6) obowiązki oraz prawa członków koła;

7) procedura ustanawiania i regulowania składek członkowskich;

8) wybór i skład Zarządu Koła;

9) organy koła, ich kompetencje, okres kadencji i odwoływania przed upływem kadencji;

10) warunki podejmowania i ważności uchwał organów Koła;

11) sposób reprezentowania Koła na zewnątrz w szczególności sposób zaciągania zobo-
wiązań majątkowych;

12) majątek koła i procedura dysponowania majątkiem;

13) zasady tworzenia oraz wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych;

14) tryb zmiany statutu koła;

15) tryb likwidacji koła.
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Najwyższym organem Koła Gospodyń Wiejskich jest zebranie członków. Każdy członek 
na takim zebraniu ma jeden głos. Na zebraniu członków wybiera się i odwołuje człon-
ków zarządu koła, w tym przewodniczącego i jego zastępców, stosownie do postanowień 
statutu. Ten z kolei określa skład i liczbę członków zarządu koła. Statut może przewidy-
wać zarząd jednoosobowy, którym jest przewodnicząca, i ustalać wymagania wobec 
osoby wchodzącej w skład zarządu lub przewodniczącej w zarządzie jednoosobowym. 
Załączony do ustawy wzorcowy status przewiduje, że w skład zarządu koła wchodzą trzy 
osoby wybierane przez zebranie członków na 3-letnią kadencję. 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r., Poz. 2212 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich,  zawiera: Załącznik do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (poz. 2212) 

WZORCOWY STATUT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

§ 1. Koło Gospodyń Wiejskich w [nazwa miejscowości] (dalej także: „Koło”) jest dobro-
wolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samo-
rządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości 
na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. 

§ 2. 1. Siedzibą Koła jest [nazwa miejscowości].

2. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Koło może zrzeszać się z innymi kołami gospodyń wiejskich i tworzyć związki kół gospo-
dyń wiejskich. 

4. Koło może posługiwać się nazwą [„nazwa Koła”]. 

§ 3. Celem Koła jest: 

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środo-
wiskach wiejskich;

2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; 

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na 
wsi; 

5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstw domowych; 

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 
publicznej;

7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; 

8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na 
wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich. 
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§ 4. 1. Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, 
dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności 
publicznej.

2. Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycz-
nego, lub żywności regionalnej;

2) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;

3) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach  
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wy-
konywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form 
oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach. 

§ 5. 1. Członkami Koła mogą być osoby, których miejscem zamieszkania jest [nazwa miej-
scowości], które ukończyły 18 lat, jeśli zadeklarują czynny udział w realizacji celów Koła. 

2. Za zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych w działalności koła mogą brać także 
osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce 
organizacje wspomagające realizację celów Koła.

3. Przyjęcie w poczet członków Koła następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz 
podjęciu uchwały Zarządu Koła.

4. Członkostwo w Kole ustaje wskutek: 

1) śmierci członka; 

2) wystąpienia z Koła; 

3) wykluczenia członka Koła. 

5. Każdy członek Koła ma prawo do: 

1) udziału w pracach Koła; 

2) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Koła; 

3) uczestnictwa w obradach kolegialnych organów Koła, w skład których wchodzi dany 
członek.  

6. Każdy członek Koła ma obowiązek: 

1) udziału w pracach Koła;

2) uiszczania składek członkowskich, w wysokości i terminach określonych uchwałą 
Zebrania Członków; 

3) przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał organów Koła; 

4) dbania o mienie Koła. 
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§ 6. Zebranie Członków Koła może ustanowić obowiązek ponoszenia przez członków Koła 
składki członkowskiej. Uchwała powinna określać wysokość składki oraz termin jej uisz-
czania. 

§ 7. 1. Organami Koła są: 

1) Zebranie Członków; 

2) Zarząd Koła.

2. Zebranie Członków Koła może powołać Komisję Rewizyjną.

3. Uchwały kolegialnych organów Koła odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają 
zwykłą większością głosów. Na wniosek każdego członka organu zarządza się głosowanie 
tajne. 

§ 8. 1. Zebranie Członków Koła jest najwyższym organem Koła. 

2. W skład Zebrania Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła, których nie zawie-
szono w prawach członka. 

3. Do właściwości Zebrania Członków Koła należą: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła; 

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jeżeli została powołana; 

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Koła; 

4) uchwalanie kierunków działalności, programu działania i budżetu Koła; 

5) wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej; 

6) uchwalenie statutu Koła lub jego zmiany; 

7) ustalanie wysokości i terminów uiszczania składki członkowskiej;

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego za-
rządu, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej oraz ich obciążenia;

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła oraz innych spraw i wniosków zgłoszo-
nych przez członków Koła; 

10) podjęcie uchwały o zgodzie na zrzeszenie się w związek kół gospodyń wiejskich oraz  
w innych organizacjach społecznych lub gospodarczych; 

11) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku kół gospodyń wiejskich lub z innych orga-
nizacji społecznych lub gospodarczych; 

12) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat netto z prowadzonej przez 
koło działalności, w tym działalności zarobkowej; 

13) oznaczanie maksymalnej wysokości jednorazowego zobowiązania oraz najwyższej 
sumy zobowiązań, jaką Koło może zaciągnąć;
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14) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Koła; 

15) bieżący nadzór i kontrola działalności Koła. 

4. Uchwały w sprawach:

 1) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Koła,

 2) rozwiązania Koła – podejmowane są większością 2/3 głosów. 

§ 9. 1. Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Koła co najmniej raz w roku,  
nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

2. Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek co najmniej trzech Członków Koła; 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. O zebraniu Zarząd Koła zawiadamia członków Koła najpóźniej na 14 dni przed termi-
nem zebrania, przesyłając im proponowany porządek obrad. Jeżeli zebranie zwołane jest 
na wniosek, termin powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający najpóźniej w cią-
gu trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Dla ważności uchwał Zebrania konieczny jest udział co najmniej 1/2 członków Koła. 

5. W razie nieodbycia się Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej 
liczby członków, Zarząd zwołuje ponowne Zebranie według tego samego porządku obrad. 
Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych 
członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w statucie oraz określonych w § 8 ust.4. 

§ 10. 1. W skład Zarządu Koła wchodzą trzy osoby wybierane przez Zebranie Członków na 
3-letnią kadencję. 

2. W każdym czasie przed upływem kadencji członek Zarządu Koła może zostać odwołany 
ze składu Zarządu Koła przez Zebranie Członków. 

§ 11. Do zadań Zarządu Koła należy: 

1) reprezentacja Koła na zewnątrz; 

2) realizowanie celów i zadań Koła; 

3) zwoływanie Zebrania Członków Koła; 

4) składanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zebraniu Członków 
Koła; 

5) przyjmowanie w poczet członków Koła;

6) dbanie o terminowość wpłat składek członkowskich; 

7) prowadzenie listy członków Koła; 

8) zawieszanie w prawach członka Koła; 
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9) wykluczanie z Koła; 

10) zaciąganie w imieniu Koła bez zgody Zebrania Członków Koła zobowiązań do wysoko-
ści 10 000 zł lub innej wysokości określonej przez Zebranie Członków Koła; 

11) zaciąganie w imieniu Koła za zgodą Zebrania Członków Koła innych zobowiązań; 

12) dysponowanie majątkiem Koła. 

§ 12. 1. Uchwały Zarządu Koła są ostateczne, o ile nie przysługuje od nich odwołanie do 
Zebrania Członków Koła. 

2. Odwołanie od uchwały Zarządu Koła zainteresowany członek Koła może wnieść najpóź-
niej na najbliższym Zebraniu Członków Koła. Do czasu rozpatrzenia odwołania uchwała 
Zarządu Koła nie wywiera skutków. Uchwała Zebrania Członków Koła jest ostateczna. 

§ 13. 1. Członek Koła może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli: 

1) zalega z płatnością składek członkowskich za co najmniej dwa pełne okresy; 

2) nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał organów Koła;

3) nie bierze udziału w pracach Koła. 

2. Członek Koła może zostać wykluczony, jeżeli pomimo zawieszenia go w prawach człon-
ka i wezwania przez Zarząd Koła do realizacji obowiązków, w dalszym ciągu ich nie wyko-
nuje – w terminie miesiąca od dnia wezwania. 

§ 14. Koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków Zarządu działających 
łącznie. 

§ 15. 1. Zysk netto z działalności zarobkowej Koła może zostać przeznaczony:

1) na cele statutowe Koła; 

2) na tworzenie kapitałów własnych Koła.

2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła. 

§ 16. 1. Koło może zostać zlikwidowane uchwałą Zebrania Członków Koła.

2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Koła, Zebranie Członków Koła wyznacza likwida-
tora Koła lub powierza tę funkcję jednemu z członków Zarządu Koła. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Koła staje się własnością Członków Koła w dniu likwi-
dacji.

Źródło: Dziennik Ustaw RP. Poz. 2212

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadcze-
niem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) skła-
da do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. 
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Prezes 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 o KGW 
oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi. Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie  
o wpisaniu koła do rejestru.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera  
w szczególności:

1) nazwę koła;

2) siedzibę i adres koła;

3) wskazanie terenu działania koła;

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

5) oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu za-
mieszkania na obszarze wsi mającej być terenem działalności koła;

6) adres do doręczeń koła;

7) własnoręczne podpisy założycieli koła;

8) informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz opis sposo-
bu reprezentacji koła;

9) podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty  niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich oraz więcej informacji 
można uzyskać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły zarabiać i występować o dotacje

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
(KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, 
według zasad określonych w odrębnych przepisach. Co ważne, KGW uzyska osobowość 
prawną, czyli stanie się podmiotem praw i obowiązków. Będzie mogło prowadzić dzia-
łalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń 
wiejskich. Oznacza to, że po rejestracji koło gospodyń wiejskich zostaje w pełni samorząd-
ną organizacją mieszkańców wsi, niezależnymi m.in. od kółek rolniczych oraz od admini-
stracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich 
może otrzymać z budżetu państwa dotację celową przeznaczoną na realizację zadań. 
Według ustawy należą do nich:
 prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środo-
wiskach wiejskich;
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 prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

 inicjacja i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

 upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych me-
tod prowadzenia gospodarstw domowych;

 reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 
publicznej;

 rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

KGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań. Majątek koła powstaje m. in. 
ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalno-
ści gospodarczej, dochodów z majątku koła, a także z ofiarności publicznej. Koło niewąt-
pliwie może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą. Zgodnie  
z projektem ustawy dochód z działalności koła służyć może do realizacji celów statutowych  
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Projekt ustawy określa także warunki i zasady prowadzenia przez KGW uproszczonej ewi-
dencji przychodów i kosztów wynikający z obowiązku z posiadania osobowości prawnej, 
czyli rejestracja w Urzędzie Skarbowym, NIP oraz comiesięczna księgowość.

Nadzór nad działalnością Kół i związku kół gospodyń wiejskich

 Prezes ARiMR we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw pełni nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich oraz związku kół. 

 Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy 
z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, może powołać, w celu 
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wojewódzkich koordynato-
rów wspierania kół gospodyń wiejskich/związku kół.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może badać sprawozdania 
koła lub związku kół pod względem ich rzetelności:

  dokonywać kontroli działalności koła lub związku kół,

  dokonywać innych przewidzianych prawem obowiązki w celu zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania Koła bądź związku kół. 

Czynności te Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje tak-
że na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają zmiany danych wskazanych we wniosku 
o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, a także zmiany statutu Koła. 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 odpowied-
nich poprawek pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.

 
 

 
 

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich 

Koła tworzą kobiety gospodarne i wspaniałe, które pokazują nam jak dbać o naszą tradycję, 

kulturę i staropolską kuchnię – koła działają też na rzecz kobiet. Ustawa art. 2 ust. 3 wymienia 

szereg działalności kół w tym m.in.: „(koło) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet” 

czy „(koło) reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 

publicznej. Ustawa precyzuje, że KGW będzie mogło prowadzić działalność zarobkową, 

w tym działalność gospodarczą. Ustawa ma na celu zapewnienie szybkiej rejestracji KGW 

i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich 

oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji.  

 

Literatura: 

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. 

Poz. 2212, Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. 

2. www.arimr.gov.pl 

 Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich  

Lp Jednostka AGENCJI Powiat
Kod 

poczto
wy

Miasto
Adres 

(ulica, nr) Faks Telefon Pełnomocnicy ds. KGW

Zachodniopomorski Oddział Regionalny 71-245 Szczecin ul. Szferów 10 91 439 47 63 91 469 84 00
1. Biuro Powiatowe w Białogardzie białogardzki 78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 9 94 312 77 38 94 312 77 27 Joanna Krzyściak-Jackiewicz

Aleksandra Kowalczyk
2. Biuro Powiatowe w Choszcznie choszczeński 73-200 Choszczno ul. Drawieńska 41 95 765 73 74 95 765 74 79 Marzena Cześnin

Marta Jacewicz
3. Biuro Powiatowe w Złocieńcu drawski 78-520 Złocieniec ul. Drawska 13 94 367 19 77 94 367 18 18 Beata Mitłosz
4. Biuro Powiatowe w Nowogardzie goleniowski 72-200 Nowogard ul. Batalionów Chłopskich 3 91 392 29 92 91 392 57 66 Anna Siuda 

Karolina Paszkiewicz 
Marcin Mazur

5. Biuro Powiatowe w Ościęcinie gryficki 72-300 Ościęcin Ościęcin 1 91 385 55 97 91 385 55 98 Iwona Taśmińska 
Wiesław Berski 

6. Biuro Powiatowe w Baniach gryfiński 74-110 Banie ul. Targowa 19 91 416 63 75 91 416 65 23 Justyna Boryczka
Wioletta Krawczyk

7. Biuro Powiatowe w Golczewie kamieński 72-410 Golczewo ul. Witosa 9 91 386 08 74 91 386 08 75 Marta Sobczak 
Małgorzta Opowicz

8. Biuro Powiatowe w Siemyślu kołobrzeski 78-123 Siemyśl ul. Kołobrzeska 14 94 358 83 07 94 354 85 72 Katarzyna Borkowska
Eliza Szymańska

9. Biuro Powiatowe w Koszalinie koszaliński 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 15 A 94 347 04 20 94 347 04 21 Sebastian Gradus 
Anna Opala 

10. Biuro Powiatowe w Łobzie łobeski 73-150 Łobez Pl. Spółdzielców 2 91 397 41 09 91 397 40 38 Monika Smaga

11. Biuro Powiatowe w Dębnie myśliborski 74-400 Dębno ul. Baczewskiego 22 95 760 90 08 95 760 04 52 Agnieszka Suligowska
Kamila Michalczyszyn

12. Biuro Powiatowe w Szczecinie policki 71-005 Szczecin ul. Husarów 4a 91 439 15 16 91 434 32 56 Ewelina Stencel
Aleksandra Grzybacz
Agnieszka Skrzypczak 

13. Biuro Powiatowe w Pyrzycach pyrzycki 74-200 Pyrzyce ul. 1-go Maja 7 91 570 30 34 91 570 30 06 Agnieszka Nowysz

14. Biuro Powiatowe w Darłowie sławieński 76-150 Darłowo ul. Powstańców Warszawskich 17 94 314 30 65 94 314 30 64 Jacek Bigosiński
Agnieszka Siurdyban

15. Biuro Powiatowe w Stargardzie stargardzki 73-110 Stargard ul. Bogusława IV 10 91 577 18 75 91 577 18 45 Marta Badowska
Wioletta Lipska

16. Biuro Powiatowe w Szczecinku szczecinecki 78-400 Szczecinek ul. Limanowskiego 8 94 372 48 77 94 372 46 88 Zbigniew Kozdroń
17. Biuro Powiatowe w Świdwinie świdwiński 78-300 Świdwin ul. Katowicka 1 94 365 40 43 94 365 40 42 Aurelia Kozłowska

Bogdan Korkosz
18. Biuro Powiatowe w Mirosławcu wałecki 78-650 Mirosławiec ul. Kościuszki 16 67 259 54 55 67 259 54 67 Katarzyna Skrzyńska 

Izabela Różycka
Źródło: http://www.arimr.gov.pl
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W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, 
art.11), przedstawia, że koło gospodyń wiejskich do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza 
do rejestru listę członków koła według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz 
z oświadczeniami członków koła o miejscu zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem 
działalności koła. Obowiązek ten nie dotyczy kół, w których od 31 grudnia roku poprzed-
niego nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym.

Kierownicy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapew-
niają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu Kół Gospodyń Wiejskich bądź związku Kół, 
w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do 
spraw kół gospodyń wiejskich.

Wykaz Pełnomocników województwa zachodniopomorskiego ARiMR
do spraw Kół Gospodyń Wiejskich
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Działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Koła tworzą kobiety gospodarne i wspaniałe, które pokazują nam jak dbać o naszą tradycję, kul-
turę i staropolską kuchnię – koła działają też na rzecz kobiet. Ustawa art. 2 ust. 3 wymienia szereg 
działalności kół w tym m.in.: „(koło) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet” czy „(koło) repre-
zentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. Ustawa 
precyzuje, że KGW będzie mogło prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodar-
czą. Ustawa ma na celu zapewnienie szybkiej rejestracji KGW i wsparcie ich działalności na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej 
tradycji. 

Literatura:

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 2212,  
    Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
2. www.arimr.gov.pl
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Notatki


