
Stanowisko XVII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
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w sprawie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich 

 

 

 

 

Wielkopolska Izba Rolnicza docenia inicjatywę wsparcia finansowego Kół Gospodyń Wiejskich, 

której celem była aktywizacja oraz rozwój przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich. Wiele kół 

zarówno istniejących, jak i nowo powstałych skorzystało z dofinansowania, które z pewnością przyczyni 

się do podjęcia ciekawych społecznie inicjatyw. Jednocześnie Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża swe 

zaniepokojenie, z powodu procedury wdrażania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 

wiejskich. Zdaniem Walnego Zgromadzenia WIR niedopuszczalny w przyszłości jest taki sposób 

procedowania ustaw, tj. brak vacatio legis oraz 1-miesięczny okres naboru wniosków. Wdrażana w takim 

tempie ustawa nie daje potencjalnym beneficjentom szansy na zapoznanie się z przepisami i rozważenie 

decyzji. Zastosowana procedura legislacyjna nie służy pogłębianiu zaufania obywateli do instytucji 

państwowych, jak również podkopuje wiarę w racjonalność działań prawodawcy, tym bardziej, że w 

istocie pośpiech proceduralny, z jakim mieliśmy do czynienia nie był uzasadniony żadnymi przesłankami 

niezależnymi ani od projektodawców ustawy ani od samego ustawodawcy. Rezultatem opisanych 

nieprawidłowości jest fakt, że środki przeznaczone na wsparcie KGW w 2018 r. zostały wykorzystane w 

niewielkim stopniu. Innym skutkiem procedowania naprędce nad rzeczoną ustawą jest pilna potrzeba jej 

nowelizacji, czego potwierdzeniem jest ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach 

gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 693). 

Problemem jest także zapis art. 34 ust. 6 ustawy, który mówi, że koła, które nie skorzystają z 

możliwości rejestracji działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Jednocześnie ta sama ustawa 

w art. 28 pkt 1-3 likwiduje przynależność KGW do organizacji społeczno-zawodowych rolników. Zatem 

uchyla się przepisy dotychczasowe i nakazuje działalność na tych zasadach, których już nie ma w 

obowiązującym obecnie akcie prawnym. Taki zabieg legislacyjny z pewnością nie przysłuży się 

transparentności regulacji normujących działalność dotychczasowych kół gospodyń wiejskich, które 

działały w ramach struktur kółek rolniczych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 

1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników w brzmieniu sprzed wejścia w życie omawianej 

ustawy. Likwidacja dotychczasowej przynależności prawnej kół gospodyń bywa też odczytywana przez 

niektóre koła, jako przekreślenie ich dotychczasowego dorobku. Skoro nie są już w dotychczasowych 

strukturach i nie weszły w nowe struktury, to nie są w żaden sposób ukonstytuowane, co oznacza 

przerwanie ciągłości tradycji. 

Apelujemy, aby w przyszłości procedowanie ustaw przebiegało w sposób przemyślany i czytelny. 

Niejasności w przepisach i konieczność podejmowania ryzyka, nie sprzyja bowiem żadnej działalności, w 

tym także działalności kobiet wiejskich. 


