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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

DO KRAJOWEGO REJESTRU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

dla założycieli lub członków koła

Symbol formularza: W-1.1/566

I. DANE POSZCZEGÓLNYCH ZAŁOŻYCIELI LUB CZŁONKÓW KOŁA I ICH MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
1)

  

1) Właściwe zaznaczyć znakiem X,

.. .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ....

Znak sprawy (wypełnia ARiMR)

01. Numer koła w rejestrze, nadany przez ARiMR (należy wypełnić, jeśli został nadany)

2) Wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr     . / 2018 Prezesa ARiMR z dnia       .. .2018 r. 

Zgłoszenie dotyczy założycieli koła 1) Zgłoszenie dotyczy członków koła 1)

L.p.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. .............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

02. Nazwisko 03. Imię 04. PESEL 05. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

06. Województwo 07. Powiat 08. Gmina 09. Miejscowość

10. Data urodzenia 
2)

12. Oświadczenie członka koła 14. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

13. Podpis

24. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

15. Nazwisko 16. Imię 17. PESEL 18. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

19. Województwo 20. Powiat 21. Gmina 22. Miejscowość

23. Data urodzenia 
2)

25. Oświadczenie członka koła 27. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

26. Podpis

37. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

28. Nazwisko 29. Imię 30. PESEL 31. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

32. Województwo 33. Powiat 34. Gmina 35. Miejscowość

36. Data urodzenia 
2)

38. Oświadczenie członka koła 40. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

39. Podpis

50. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

41. Nazwisko 42. Imię 43. PESEL 44. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

45. Województwo 46. Powiat 47. Gmina 48. Miejscowość

49. Data urodzenia 
2)

51. Oświadczenie członka koła 53. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

52. Podpis

63. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

54. Nazwisko 55. Imię 56. PESEL 57. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

58. Województwo 59. Powiat 60. Gmina 61. Miejscowość

62. Data urodzenia 
2)

64. Oświadczenie członka koła 66. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

65. Podpis

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

11. Oświadczenie założyciela koła



2/22) Wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego

L.p.

76. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

67. Nazwisko 68. Imię 69. PESEL 70. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

71. Województwo 72. Powiat 73. Gmina 74. Miejscowość

75. Data urodzenia 
2)

77. Oświadczenie członka koła 79. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

78. Podpis

89. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

80. Nazwisko 81. Imię 82. PESEL 83. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

84. Województwo 85. Powiat 86. Gmina 87. Miejscowość

88. Data urodzenia 
2)

90. Oświadczenie członka koła 92. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

91. Podpis

102. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

93. Nazwisko 94. Imię 95. PESEL 96. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

97. Województwo 98. Powiat 99. Gmina 100. Miejscowość

101. Data urodzenia 
2)

103. Oświadczenie członka koła 105. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

104. Podpis

115. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

106. Nazwisko 107. Imię 108. PESEL 109. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

110. Województwo 111. Powiat 112. Gmina 113. Miejscowość

114. Data urodzenia 
2)

116. Oświadczenie członka koła 118. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

117. Podpis

128. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

119. Nazwisko 120. Imię 121. PESEL 122. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

123. Województwo 124. Powiat 125. Gmina 126. Miejscowość

127. Data urodzenia 
2)

129. Oświadczenie członka koła 131. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

130. Podpis

141. Oświadczenie założyciela koła

.............................................................................................................

(czytelny podpis założyciela / członka koła gospodyń wiejskich) 

132. Nazwisko 133. Imię 134. PESEL 135. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
2)

136. Województwo 137. Powiat 138. Gmina 139. Miejscowość

140. Data urodzenia 
2)

142. Oświadczenie członka koła 144. Oświadczenie o członkostwie

Ustanie członkostwa 

w kole gospodyń wiejskich

143. Podpis

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 

Oświadczam o woli wejścia w skład członków koła gospodyń wiejskich oraz, że moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wsi mającej 
być terenem działalności koła. Oświadczam również, że do komitetu założycielskiego zostały wybrane osoby, wymienione w sekcji VI. Wniosku.
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