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18 stycznia 2020 roku w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Wierzcho-
sławicach odbyło się pierwsze w tym 
roku posiedzenie Prezydium Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Na 
Prezydium omówiono sprawy zwią-
zane z bieżącą działalnością Związku. 
Prezydium przeanalizowało odpo-
wiedź Ministra Rolnictwa na uchwały 
Rady Krajowej z  3 grudnia 2019 roku 
w  sprawie wydłużenia okresu karen-
cji na spłatę preferencyjnych kre-
dytów klęskowych oraz rat z  tytułu 
zakupu ziemi z  ZWRSP oraz sytuacji 

Posiedzenie Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ RI 
„SOLIDARNOŚĆ”
18 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzchosławicach odbyło się pierwsze w tym 
roku posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

związanej z rozszerzaniem się ognisk 
ASF w  tym w  sprawie maksymalnej 
depopulacji dzików oraz ponownego 
wniosku do Unii Europejskiej o  po-
moc finansową na walkę z ASF. W naj-
bliższym czasie Prezydium zaplano-
wało posiedzenia Komisji Programo-
wej i Zjazdowej. Ponadto dyskutowa-
no nad ordynacją wyborczą Związku 
oraz przygotowaniem struktur gmin-
nych, powiatowych oraz wojewódz-
kich do Zjazdu Wyborczego NSZZ RI 
„Solidarność.

Prezydium NSZZ RI „Solidarność” 
dyskutowało m.in. o  dochodowości 
w rolnictwie, programie retencji wód 
w Polsce, systemie rolniczych emery-
tur, oraz sytuacji związanej z ciągłym 
brakiem notyfikacji przez Komisję 
Europejską tzw. ustawy oddłużenio-
wej (o  restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodar-
stwa rolne).

Podczas posiedzenia ustalono 
również termin najbliższej Rady Kra-
jowej, które ma odbyć się 3 marca 
2020 roku w Warszawie.
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W  wydarzeniu uczestniczył także 
m.in. Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz 
Wojciechowski, Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski, Poseł do PE Beata Szydło, Zastępca 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
dr Mateusz Szpytma oraz parlamenta-
rzyści, samorządowcy, związkowcy z te-
renu całego kraju a także leśnicy.

Uroczystości rozpoczęła Msza świę-
ta w  kościele parafialnym w  Wierzcho-
sławicach. Eucharystii w intencji ojczy-
zny i  polskich rolników przewodniczył 
biskup tarnowski Andrzej Jeż, a  kon-
celebrowali wraz z  nim kapłani, m.in. 
kapelan prezydenta RP ks. Zbigniew 
Kras oraz miejscowy proboszcz ks. Jerzy 
Czuj.

Bp Jeż podkreślił w homilii, że Win-
centy Witos patrzył na świat oczyma 
człowieka wierzącego, odznaczał się głę-
boką moralnością, która jest swoistym 
kompasem życia. Jak dodał, polityk ten 
dużo uwagi poświęcał świadomości na-
rodowej. „Według Witosa, nauka w szko-
le nie powinna sprowadzać się jedynie do 
zdobycia umiejętności czytania, pisania 
czy liczenia, ale trzeba koniecznie, „aby 
uczeń wychodził ze szkoły Polakiem”.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości 
udali się na cmentarz w  Wierzchosła-
wicach, gdzie złożono wieńce na grobie 
Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy.

Konferencja w  Centrum Kultury 
Wsi Polskiej otworzył i  gości przywitał 
Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący 
Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ 
RI „Solidarność”.

Następnie życiorys i dokonania Win-
centego Witosa wspomniała w  swoim 
przemówieniu Przewodnicząca NSZZ 
RI „Solidarność” Teresa Hałas. „NSZZ 
RI „Solidarność” od lat organizuje tutaj 
w  miejscu narodzin wielkiego Polaka 

...Męża Stanu ...i  Naszego Rolniczego 
Przywódcy Wincentego Witosa modli-
tewne wspomnienie i  uroczystą konfe-
rencję ...które są nie tylko historyczną 
lekcją ...Pięknej Osobowości, ale i odnie-
sieniem do reali dnia dzisiejszego. Zawsze 

na takich przykładach jak TEN, każde 
Pokolenie jest w stanie poznawać wzor-
ce, budować swój światopogląd i  obo-
wiązki względem siebie i  własnego kra-
ju.  Wincenty Witos na świat przychodzi 
w  Wierzchosławicach 21 stycznia 1874 
roku jako zodiakalny Wodnik. W  księ-
gach parafialnych akt urodzenia zapisa-
no pod nr. 4.

Wincenty jest jednym z trojga dzieci 
Wojciecha i  Katarzyny Witosów. Jego 
późniejszy pseudonim to Maciej Rydz. Od 
najmłodszych lat samodzielnie kształtuje 
swoje horyzonty. Jest typowym samo-
ukiem… uczy się… poszukuje i  wprowa-
dza właściwe znaczenie swojej roli ...jako 
syna polskiej ziemi. Ma świadomość, że 
to WŁASNOŚĆ i  jej dziedzictwo reali-
zują Testamentalny Byt Narodu. Szybko 
doświadcza wielu zasłużonych godności 
...członka sejmu krajowego Galicji urzę-
dującego we Lwowie, a  w  1909 roku 
zostaje wybrany wójtem swojej gminy. Po 
trzykroć sprawuje funkcje Premiera, ale 
każdą z nich zbyt szybko przerywa skom-
plikowana sytuacja polityczna Młodego 

146. rocznica urodzin Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
W dniu 19 stycznia br. w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości z okazji 146. rocznicy Wincen-
tego Witosa z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorem wydarzenia był NSZZ RI 
„Solidarność”.
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Państwa Polskiego. W  roku 1930 ....Wi-
tosa spotykają polityczne represje ....na 
mocy procesu brzeskiego zostaje areszto-
wany i osadzony .... po odbyciu kary emi-
gruje do Czechosłowacji. W 1939 wtedy, 
gdy wojska hitlerowskie tworzą protek-
torat Czech i  Moraw wraca do kraju. 
Podczas II Wojny Światowej jest czasowo 
internowany, a następnie ma narzucony 
przez gestapo ....areszt domowy ...a  na 
jego tzw. „opiekuna” wyznacza się sołty-
sa wsi Czosyka. Mimo to współpracuje 
z  Państwem Podziemnym. Nie zgadza 
się pod żadnym pozorem współpraco-
wać z  Niemcami. Historycznie Wincen-
ty Witos jest postacią doskonale znaną… 
pozwolę sobie jednak przywołać pewien 
...pomysł, który rodzi się w  środowisku 
Premiera Mikołajczyka, a  dotyczy wy-
wiezienia Witosa z okupowanej Polski do 
Londynu, by to właśnie On zastąpił scho-
rowanego wówczas Władysława Raczkie-
wicza na stanowisku Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Cały plan zaczyna powstawać 
w  kwietniu 1944 ...właśnie wtedy do 
Eugeniusza Bielanina przedwojennego 
redaktora ludowego czasopisma „Piast” 
bliskiego współpracownika Witosa przy-
chodzi Jan Witaszek, który wtedy na 
terenie podziemia małopolski odgrywa 
pewną rolę. Bielanin z  pomysłem udaje 
się na spotkanie z Witosem ...ten wie, że 
godząc się na powyższe naraża swoją cór-
kę Julię na aresztowanie przez Niemców. 
Mając to na uwadze początkowo podaje 
wymijającą odpowiedź „Nie potrzeba 

chleba temu, kto jeść nie może”. Nie mniej 
jednak Witos wie, że wraz ze zbliżającym 
się frontem jest coraz bardziej realna 
możliwość jego aresztowania… dlatego 
jesienią 1944 decyduje się na ten wyjazd. 

No ale ....jak napiszą później history-
cy ....powiedzieć, a  zrealizować to dwie 
różne rzeczy.  Cała akcja staje się wielką 
KONSPIRACJĄ i zgodnie z zapowiedzia-
mi zajmuje się tym Armia Krajowa, gdzie 
kluczową role odgrywają trzej bracia 
Skąpcy: Władysław, Eugeniusz i  Bole-
sław. Po etapie opracowania skrupulat-
nych planów cała operacja ma być urze-
czywistniona pewnej październikowej 
niedzieli. Wtedy ...Witos jest już w  Kra-

kowie… tam go odwiedza dwukrotnie ko-
mendant AK Kraków ...omawiają szcze-
góły podróży… tymczasem ku zasko-
czeniu wielu Witos podnosi fakt, że bez 
zaproszenia nie może udać się w  tą po-
dróż ....bo po pierwsze zaszczytów już nie 
potrzebuje, a kariery politycznej nie za-
mierza dłużej kontynuować. Jego słowa 
zostają przesłane drogą radiową do Lon-
dynu ...po kilku dniach przychodzi od-
powiedz samego Premiera Mikołajczyka 
„Prosimy Pana wójta nie dla zaszczytów 
i honorów ani dla kariery politycznej, ale 
zapraszamy do ciężkiej pracy służenia 
nam radą. Po tych słowach Witos jest zde-
cydowany ....choć tłumacząc się chorobą 
swoją podróż odkłada po raz kolejny na 
21 listopada. Teraz wydawać się może już 
nic nie stoi na przeszkodzie, by trzykrot-
ny Premier wylądował w  Londynie ....
wydawać się może ...ale w tym przypad-
ku ...nic bardziej mylnego. W pierwszych 
kolejnościach ...słotna jesień uniemożli-
wia lądowanie i  start samolotów, a  na 
domiar złego 26 listopada londyńskie 
radio podaje informacje o  upadku rzą-
du Mikołajczyka. Zatem ...cały plan pada, 
a  sam Witos w  obawie przed areszto-
waniem zostaje przewieziony 16 grudnia 
1944 do majątku Rożenek, gdzie ukrywa 
się do momentu wkroczenia tu Armii 
Czerwonej. Cała historia ma jeszcze jed-
no smutne zakończenie ....zaintrygowani 
zniknięciem Witosa Niemcy aresztują 
jego córkę Julię i  po niekorzystnym dla 
nich przesłuchaniu w  siedzibie krakow-
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skiego gestapo przy ul. Pomorskiej 2 wy-
wożą ją do obozu koncentracyjnego Be-
lsen - Berger ...skąd wraca dopiero po za-
kończeniu wojny. A on sam… umiera  31 
października 1945 w krakowskim szpita-
lu Ojców Bonifratrów w 71 roku swojego 
życia. A o nim ...w kilku słowach pisze 
tak: ,,Życia swojego nie spędziłem ani 
na piecu ani na wygodach.  Nie miałem 
nadzwyczajnego powodu przywiązania 
się do wiejskich śmieci, prowadząc przez 
dziesiątki lat tułaczy niemal cygański 
żywot. Rozbratu z  rodziną trwającego 
nieraz tygodnie i  miesiące nie uważa-
łem za nieszczęście ani za ofiarę. Nie 
odczuwałem przykrej różnicy pomiędzy 
wagonem kolejowym, a  moim mieszka-
niem. Nie rzadko zmuszała mnie do tego 
twarda konieczność, ale częściej robi-
łem to z własnej woli. Wszędzie mi było 
prawie jednakowo i wszędzie czułem się 
dobrze.” Szanowni Państwo, w  tych oto 
krótkich słowach starałam się przywołać 
Państwa wyobraźni i  życzliwej pamięci 
pewne fakty z  życia człowieka… które-
mu zawdzięczamy wiele… jako jednemu 
z  Ojców Polskiej Niepodległości… temu, 
który swoim życiem nie tylko uczy po-
święcenia dla spraw zasadniczych ....czy 
trudnych nie kiedy bolesnych wyborów ....
ale ukazuje jak żyć w  zgodzie.... nie tyl-
ko ze samym sobą ...ale z całą narodową 
społecznością i historią, która o każdym 
z  nas zaświadczy w  odpowiednim cza-
sie .....to wszystko ....czyni jego znamienne 

słowa „A Polska Winna Trwać Wiecznie” 
nieśmiertelne.  

Wincenty Witos nie tylko był czło-
wiekiem, który pracował na roli, który 
wychował się na wsi, ale przede wszyst-
kim był wielkim politykiem, wielkim 
państwowcem, trzykrotnym premie-
rem – podkreślał Prezydent RP Andrzej 
Duda. Wierzchosławice są nie tylko 
symbolem polskiego ruchu ludowego. 
– Dla mnie są także symbolem znacze-
nia polskiej wsi i polskich chłopów, pol-
skich rolników poprzez osobę Wincen-
tego Witosa. (…) Witos był w  naszej hi-

storii postacią jedyną w swoim rodzaju, 
nikogo porównywalnego od tego czasu 
Polska nie wydała – akcentował Pre-
zydent. – Dzisiejsze postrzeganie pol-
skiej wsi i  polskiego rolnika, dzisiejsze 
ukształtowanie społeczeństwa, poprzez 
ostatnie dziesięciolecia – od śmierci 
Wincentego Witosa, poprzez wszystko 
co było ważne, postawę polskich rolni-
ków, powstanie Solidarności Rolników 
Indywidualnych, poprzez męczeńską 
śmierć pana Bartoszcze, poprzez sło-
wa naszego Ojca Świętego Jana Pawła 
II, który mówił o polskiej wsi i  jaka po-
winna być wobec polskiej wsi postawa 
polskiego państwa, a  więc także jego 
władz, poprzez wszystko, co działo się 
po 1989 roku aż do dzisiaj – jest głęboko 
ukształtowane wizją, jaką polskiej wsi 
i  polskiemu chłopu, polskiemu rolni-
kowi w  polskim państwie nadał Witos 
– mówił prezydent. 

Prezydent podkreślił również jak 
wielką role odgrywają rolnicy w  zakre-
sie bezpieczeństwa żywnościowego 
– Bezpieczeństwo żywnościowe jest 
z  całą pewnością jednym z  najważ-
niejszych elementów spośród całego 
spektrum bezpieczeństwa, o  którym 
mówimy czy o którym możemy mówić. 
To wielka rola, którą dzisiaj spełniają 
polscy rolnicy i  realizują ją w  sposób 
doskonały. To dzisiaj ogromna część 
polskiego PKB, ogromna część polskiej 
gospodarki – gospodarki dynamicznie 
rozwijającej się, coraz nowocześniej-
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szej. Jest to dzisiaj ogromna, zwiększa-
jąca się z  roku na rok część polskiego 
eksportu. (…) Jeszcze raz dziękuję Pań-
stwu, że spotykamy się tutaj, bo wie-
rzę, że zdążając drogą wytyczoną przez 
Wincentego Witosa, osiągniemy taką 
Polskę, o jakiej marzył. Polskę, w której 
polski rolnik, polska wieś rzeczywiście 
będzie wszechstronnie wspierana przez 
polskie państwo. Polskę, w której polska 
wieś i polski rolnik będą bronieni przed 
wszelkimi niesprawiedliwymi atakami, 
które – jak Państwo czasem doświadcza-
ją – zdarzają się również w dzisiejszych 
czasach, choć większość społeczeństwa 
doskonale zdaje sobie sprawę z niezwy-
kle ważnej misji, jaką odgrywa dzisiaj 
dla nas wszystkich polskie rolnictwo. 
Nie mam żadnych wątpliwości, że więk-
szość Polaków jest dumna z  polskiej 
żywności, większość Polaków szczyci 
się naszymi wielkimi w  tym zakresie 
tradycjami, ale też tym, co dzisiaj polski 
rolnik jest w  stanie zaoferować. Chce-
my budować Polskę, z  której będzie 
dumny – bo wierzę, że nas obserwuje 
– Wincenty Witos. Jest to nasze wielkie 
pragnienie, jest to moje wielkie pragnie-
nie i dziękuję za wszelką pomoc w tym 
zakresie. Dziękuję za wszystkie rady, za 
wsparcie, dziękuję za każdą możliwość 
kontaktu z  Państwem i  porozmawia-
nia o  tych bardzo ważnych sprawach. 
A przede wszystkim dziękuję Pani Prze-
wodniczącej, Państwu Przewodniczą-
cym i Panu Ministrowi Rolnictwa za za-
praszanie mnie na wiele ważnych wyda-
rzeń, które dzieją się właśnie na polskiej 

wsi, dla polskiej wsi czy w  związku ze 
sprawami polskich rolników. Dla mnie 
jest to niezwykle ważna część funkcjo-
nowania dzisiejszej Rzeczypospolitej”.

List do z  tej okazji wystosował Pre-
zes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki, który odczytała Przewodniczą-
ca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas. 

Premier Mateusz Morawiecki podkre-
ślił, ze postać Wincentego Witosa jako 
jeden z ojców naszej niepodległości, jest 
postacią niezwykle ważną w  najnow-
szej historii Polski oraz podziękował 
władzom Związku za pielęgnowanie 
dziedzictwa Witosa. „To dzięki apelowi 
Witosa jako premiera rządu polscy chło-
pi podczas nawały bolszewickiej tłumnie 
ruszyli do obrony granic naszego mło-

dego państwa. Nie do przecenienia jest 
Jego rola w budowaniu ruchu ludowego 
i jednoczeniu środowisk wiejskich, popu-
laryzacji oświaty na wsi i promocji jej cy-
wilizacyjnego rozwoju. Jego autorytet był 
szeroko znany i doceniany  - i hitlerow-
cy, i komuniści próbowali zaangażować 
go do swoich fasadowych rządów i uwia-
rygodnić się w  ten sposób w  oczach 
społeczeństwa. On jednak odmawiał, bo 
wiedział, gdzie jest interes Polski, gdzie 
jest prawda, uczciwość i  z  kim można 
budować przyszłość” – tak Prezes Rady 
Ministrów wspomniał w liście sylwetkę 
Wincentego Witosa. Podkreślił, że na-
szym obowiązkiem wobec przodków 
i  kolejnych pokoleń jest zachowanie 
pamięci o  naszej historii i  jej wielkich 
twórców.

 List do zgromadzonych przekazał 
również Prezes PiS Jarosław Kaczyński. 
List odczytał Poseł na Sejm RP Wiesław 
Krajewski.

Następnie wystąpił Komisarz UE ds. 
rolnictwa Janusz Wojciechowski. Przy-
pomniał, że decyzje o  tym, jaka będzie 
przyszłość rolnictwa w Europie i Polsce, 

będą podejmowane na forum unijnym 
w najbliższych miesiącach. – Kiedy będą 
zapadać decyzje o wspólnej polityce rol-
nej na kolejne siedem lat, mocno musi 
wybrzmieć głos Polski i  polskiego pre-
zydenta – zaznaczył komisarz Wojcie-
chowski. Następnie głos zabrał Minister 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski. Przypomniał, że marze-
niem tego wybitnego, pochodzącego 
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z chłopów, męża stanu była wolna, nie-
podległa, sprawiedliwa Polska, w której 
wolni, zamożni i  szanowani w  społe-
czeństwie chłopi będą pełnoprawnymi 
obywatelami. Minister Ardanowski i za-
znaczył, że reaktywacji poglądów Wi-

tosa podjął się dopiero niezależny ruch 
chłopski z końca lat siedemdziesiątych. 
Powstała z niego rolnicza Solidarność.

Podczas uroczystości zaangażowany 
był również Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa, który 
zorganizował sto-
isko informacyj-
no-promocyjne, 
na którym pra-

cownicy udzielali 
osobom zaintere-
sowanym infor-
macji na temat 
działalności Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa oraz promowali inicjaty-
wę  Polska smakuje, której celem jest 

zwiększanie rozpoznawalności, zbudo-
wanie silnej marki polskich produktów 
żywnościowych oraz  rozpowszechnia-
nie wśród konsumentów polskiej certy-
fikowanej żywności.

W  związku z  upływem z  dniem 31 
grudnia 2019 r. X kadencji Rady Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników (Rady 
Rolników), Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, de-
cyzją z dnia 20 grudnia 2019 r. powołał, 
stosownie do zapisów ustawy z dnia  20 
grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, Radę Rolników na 
lata 2020-2022.

W dniu 4 lutego br. odbyło się inau-
guracyjne posiedzenie XI kadencji Rady 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 
Pan Krzysztof Ardanowski, Minister 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, wręczył akty 
powołania 25 członkom Rady Rolników 
na trzyletnią kadencję (2020-2022).

Przewodniczącą Rady Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników została wy-
brana Pani Elżbieta Miziołek.

Z  ramienia NSZZ RI „Solidarność” 
do Rady Rolników zostali powołani 
również: Pani Regina Rogacka, Pan Woj-
ciech Włodarczyk, Pan Jacek Adamczuk 
oraz Pan Piotr Zbierski.

W  posiedzeniu uczestniczyła rów-
nież Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” Pani Poseł Teresa Hałas.

Rada Rolników, składająca się z  25 
członków, reprezentuje interesy ogółu 
ubezpieczonych i  świadczeniobiorców, 
dotyczące ubezpieczenia i  działalności 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego.

Inauguracyjne posiedzenie 
Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
XI kadencji
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W  uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele władz rządowych i  sa-
morządowych oraz liczne delegacje 
Rolniczej Solidarności wraz z  pocztami 
sztandarowymi na czele z   Przewod-
nicząca NSZZ RI „Solidarność”  Poseł  
Teresą Hałas, Zastępcą Przewodniczą-
cej Aleksandrem Tadychem, Dyrek-
torem Biura Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność” Grzegorzem Cymińskim 
oraz Przewodniczącym Kujawsko-Po-
morskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
„Solidarność” Januszem Walczakiem, 
Przewodniczący Pomorskiej Rady Wo-
jewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Stani-
sławem Andersem. Obecny był również 
były Przewodniczący Związku Gabriel 
Janowski. 

Uroczystości zostały objęte Patro-
natem Honorowym przez Wojewodę 
Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bog-
danowicza, a uczestniczył w nich także 
Wicewojewoda Zbigniew Ramlau.

Uroczyste wspomnienie śp. Piotra 
Bartoszcze rozpoczęła Msza Święta 
w  kościele pw. Świętego Ducha w  Ino-
wrocławiu. Następnie złożono kwiaty 

pod obeliskiem pamięci Piotra Bartosz-
cze w  miejscowości Radłówek. Prze-
wodnicząca Związku wraz z delegacją 
złożyła również wiązanki na grobach 
Piotra i  Michała Bartoszcze, a  także na 
grobie zmarłego w  2015 roku Romana 
Bartoszcze.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w  Domu Kultury im. Janusza Korczaka 
w  Inowrocławiu, gdzie odbyło się spo-
tkanie wspomnieniowe dotyczące życia 
i działalności  Piotra Bartoszcze.

 - Musimy dalej ponieść pamięć o Na-
szych bohaterach. Pamięcią musimy 
ponieść Ich czyny, Ich wybory, wybory 
bardzo trudne i  wymagające wielkiego 
poświęcenia. Na przykładzie Piotra Bar-
toszcze zobaczmy tragedię tej rodziny: 
trójka dzieci, z  czwartym wdowa była 
przy nadziei… I ten człowiek, który oddał 

wszystko przecież chciał żyć jak wszyscy 
my, zasłużył sobie na tę uroczystość, na tą 
modlitwę i to wspomnienie.  – powiedzia-
ła otwierając spotkanie Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas. 

- Raz jeszcze wracając do historii 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” i do tego czym ten ruch jest 
dla nas wszystkich, czym był wtedy gdy 
wymagał od Was tak wiele i  czym jest 
dzisiaj, trzeba sobie powiedzieć że jest on 
ciągle Polsce potrzebny! (…) Historycznie 

Uroczyste wspomnienie 
36. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze 
w Inowrocławiu
W niedziele 9 lutego br. w Inowrocławiu odbyły się obchody 36. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze – 
działacza Solidarności Rolników Indywidualnych. 
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ten ruch Solidarności Pracowniczej i So-
lidarności Rolniczej zrobił dla Polski tak 
wiele. Wspominając dzisiaj Piotra mu-
simy też wspomnieć o  tych wszystkich, 
którzy Nam pomagali i wspierali, przede 
wszystkim tych wielu zasłużonych działa-
czy, którzy gdzieś tam w terenie walczyli, 
a  których historie nie są powszechnie 
znane. Byliście internowani i szykano-
wani. Poświęciliście swój czas ale i swoje 
rodziny, tak jak Piotr Bartoszcze, który 
poświęcił swoją rodzinę dla idei ważniej-
szej. I raz jeszcze chyląc czoła przed jego 
całą rodziną a  także ojcem Michałem 
i bratem Romanem, trzeba podkreślić, że 
to piętno  i tą historię wciąż nierozwiąza-
ną dzieci Bartoszczów na sobie dźwigają 
do dzisiaj – podkreślała Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność”. 

- I  na koniec serdecznie Państwa 
pozdrawiając powiem: bądźmy razem, 
zostańmy razem. Wspierajmy się bo na-
prawdę Wszyscy jesteśmy  sobie potrzebni 
– zaapelowała Przewodnicząca Związku . 

Podczas uroczystości wykład oko-
licznościowy pt. „Ruch chłopski dla Nie-
podległej” wygłosił były Przewodniczą-
cy Związku oraz były minister rolnictwa 
i  gospodarki żywnościowej dr Gabriel 
Janowski. Dziękując Przewodniczącej 
za wypowiedziane słowa, podziękował 
także za działania Związku w  obronie 
polskiej wsi i rolnictwa.

Dr Gabriel Janowski w  swoim wy-
kładzie przedstawił genezę powstania 
niezależnego ruchu chłopskiego po-
cząwszy od końca lat siedemdziesią-

tych i  działalności na Lubelszczyźnie 
Janusza Rożka i  powstania pierwszych  
Komitetów Samoobrony Chłopskiej, po 
czasy walki o rejestrację Związku i czasy 
internowania wielu działaczy w  stanie 
wojennym, przez początek lat dziewięć-
dziesiątych  i  walkę Związku o  kształt 
polskiego rolnictwa i  jego instytucjo-
nalnego otoczenia (powstanie KRUS, 
powstanie Fundusz Restrukturyzacji 
i Oddłużenia Rolnictwa przekształcone-
go później w  Agencję Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa) poprzez sy-
tuację z  początku lat dwutysięcznych 
i  walkę Związku o  powstanie Krajowej 
Spółki Cukrowej. Poruszył też kwestię 
bieżącej sytuacji w  rolnictwie, kwestię 
zdrowej żywności najwyższej jako-
ści oraz kwestię zagrożeń płynących 
z obecnej globalnej polityki . 

„Proszę byśmy wszyscy to moje prze-
słanie o  ratowaniu polskiego rolnictwa 
przyjęli z  troską i  udzielali pomocy: 
Panu Ministrowi Ardanowskiemu, który 
to znakomicie czuje; kolegom ze Związ-
ku, samorządu. Jest to ostatni moment, 
by bronić polskiego rolnictwa i  bronić 
przez to Polski.(…) – podkreślał Gabriel 
Janowski. 

Podczas spotkania nie zabrakło tak-
że wspomnień i  refleksji dotyczących 
tragicznych wydarzeń z  lutego 1984 
roku i  śmierci Piotra Bartoszcze, gdyż 
do tej pory nie znaleziono i nie ukarano 
winnych tej zbrodni. 

Przewodnicząca Związku Teresa 
Hałas przekazała także gospodarzom 

Gminy Inowrocław, która organizowała 
uroczystości, zestaw publikacji histo-
rycznych dotyczących historii NSZZ RI 
„Solidarność” wydanych przez Związek 
oraz Fundację Kasa Nadziei. 

Śp. Piotr Bartoszcze został zamordo-
wany nocą z 7 na 8 lutego 1984 roku. Był 
Związkowym liderem, aktywnym dzia-
łaczem i   przywódcą Solidarności Rol-
ników Indywidualnych na Kujawach. 
Piotr Bartosze jest jedną z  tragicznych 
ofiar okresu komunizmu w Polsce. Jego 
ciało odnalazł 9 lutego 1984 r. jego brat 
Roman. Leżało w  studzience meliora-
cyjnej nieopodal Sławęcina koło Ino-
wrocławia. Na ciele widoczne były śla-
dy bicia i  duszenia. Odciśnięte w  ziemi 
ślady świadczyły o tym, że był goniony 
przez kilka osób.

Prowadzone wówczas działania 
dezinformacyjne oraz zaniechania po-
czynione w  trakcie śledztwa spowodo-
wały, że do dzisiaj nie można wskazać 
konkretnych osób odpowiedzialnych 
za śmierć Piotra Bartoszcze. Sprawa ta 
pozostanie prawdopodobnie nierozwią-
zana (śledztwo w tej sprawie było dwu-
krotnie umarzane – w 1984 i 1995 r.).

Działacze Rolniczej „Solidarności” 
praktycznie od samego początku prze-
konani byli o  tym, że Bartoszcze został 
zamordowany przez funkcjonariuszy 
SB. Przekazywali to społeczeństwu za 
pośrednictwem artykułów w gazetkach, 
ulotek czy też informacji rozpowszech-
nianych ustnie. Przeciwdziałając działa-
niom „Solidarności”, władze starały się 
dezinformować Polaków, wykorzystu-
jąc oficjalną prasę. Ukazywały się w niej 
artykuły tendencyjnie przedstawiające 
sprawę śmierci Bartoszcze. Sugerowano 
w nich, że albo sam przyczynił się on do 
własnej śmierci, będąc pod wpływem 
alkoholu, albo że był to nieszczęśliwy 
wypadek. Insynuacje tego typu wywo-
łały oburzenie opozycji. W  prasie pod-
ziemnej ukazały się publikacje, w  któ-
rych nie tylko piętnowano postawę 
dziennikarzy prorządowych mediów, 
ale przedstawiano także własną wersję 
wydarzeń. Działacze bydgoskiej „Soli-
darności” prowadzili również prywat-
ne śledztwo, które miało doprowadzić 
do wyjaśnienia całej sytuacji. Sprawę 
badali: Michał Filek (szef zespołu, ps. 
„Pług”), Józef Karwowski (lekarz, który 
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zdobył protokół sekcji zwłok), Marek 
Rewers (prawnik z  doświadczeniem 
śledczym), Jan Zaklikowski (zajmował 
się sprawami organizacyjnymi) i Marek 
Koczwara (fotograf, autor dokumentacji 
zdjęciowej). Zebrane dane spisywano 
w formie raportów, które przekazywano 
następnie Stefanowi Pastuszewskiemu, 
ponieważ miał on kontakty z  Komite-

tem Prymasowskim w  Warszawie. Wy-
niki tego dochodzenia udostępniono 
społeczeństwu na łamach niezależnej 
prasy. W  pełni potwierdzały one tezy 
lansowane przez opozycję. Ze względu 
na fakt, że raporty te były niewygodne 
dla władz, ich ustalenia – pomimo dużej 
wiarygodności – nie zostały uwzględ-

nione przez prokuraturę w  trakcie pro-
wadzonego śledztwa. 

Pamięć o  Piotrze Bartoszcze jest 
wciąż żywa i kultywowana. W kontynu-
acji niedzielnych uroczystości z 9 lutego 
br., w  dniu 13 lutego w  Młodzieżowym 
Domu Kultury w  Inowrocławiu odbyło 
się spotkanie młodzieży ze świadkiem 
historii – Edmundem Mikołajczakiem 
poświęcone pamięci Piotra Bartosz-
cze. W  czasie spotkania miał miejsce 
wykład oraz wyemitowany został film 
opowiadający o życiu i tragicznej śmier-
ci Piotra Bartoszcze. Była to niezwykle 
interesująca lekcja historii, nawiązująca 
do wspomnień rodziny oraz przyjaciół 
działacza „Solidarności”.

Dzisiaj niestety wciąż nie  możemy 
być pewni, kiedy doczekamy się oficjal-
nego ujawnienia pełnej prawdy o śmier-
ci Piotra Bartoszcze. Nie wiemy kiedy 
doczekamy się wymierzenia sprawiedli-
wości Jego okrutnym oprawcom. Jedy-
ne co możemy w tej chwili to pamiętaj 
i  nieść tą prawdę tak by historia Piotra 
Bartoszcze nie była zapomniana. Cześć 
Jego Pamięci!

Grzegorz Cymiński

26 stycznia br. w Zamościu od-
było się spotkanie opłatkowe 
rolników z NSZZ RI „Solidarność” 
województwa lubelskiego. 

W  spotkaniu uczestniczyła Prze-
wodnicząca Związku Poseł na Sejm RP 
Teresa Hałas, Przewodniczący Senackiej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sena-
tor RP Jerzy Chróścikowski, Przewod-
niczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
”Solidarność” Tomasz Obszański, Prze-
wodniczący Rady Powiatowej NSZZ RI 
„Solidarność” Jacek Adamczuk, przed-
stawiciele samorządu, Lubelskiej Izb 
Rolniczej, członkowie Rady Wojewódz-
kiej i  sympatycy związku z  terenu wo-
jewództwa lubelskiego. Uroczyste spo-
tkanie rozpoczęła Msza św. w  Kościele 
rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu 
w  intencji rolników, której przewodni-
czył ks. bp. Mariusz Leszczyński.

Spotkanie opłatkowe w Zamościu
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Mszy św. w intencji rolników z udzia-
łem pocztów sztandarowych przewod-
niczył i homilię wygłosił ksiądz dziekan 
Zbigniew Snarski. Po Mszy św. udaliśmy 
się w gościnne progi nieodległego Staro-
stwa Powiatowego w Białymstoku.

Tam ksiądz dziekan rozpoczął mo-
dlitwę, odczytał Ewangelię o  narodze-
niu Chrystusa i  pobłogosławił opłatki. 
Nasze spotkanie zaszczycili swoją obec-
nością i  złożyli życzenia znakomici go-
ście: poseł do Parlamentu Europejskiego 
- Pan Krzysztof Jurgiel; Minister Eduka-
cji Narodowej- Pan Dariusz Piątkowski; 
senator RP- Pan Mariusz Gromko; wi-
ceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, 
poseł RP – Pan Kazimierz Gwiazdowski; 
wojewoda podlaski – Pan Bohdan Pasz-
kowski; przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego – Pan Bogusław 
Dębski; wicestarosta białostocki – Pan 
Roman Czepe; prezes koła Więzionych 
Internowanych i Represjonowanych 
– Pan oraz honorowy przewodniczący 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” – Pan Gabriel Janowski.

Następnie tradycją naszych ojców, 
wszyscy przełamaliśmy się opłatkiem 
i złożyliśmy sobie życzenia. Przy kawie, 
herbacie i  słodkim ciastku przygoto-
wanym przez panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Siekierkach gmina Tyko-
cin, rozpoczęliśmy rozmowę dzieląc się 
troskami i  radościami roku ubiegłego 
a także pełni nadziei snuliśmy plany na 
nowy rok 2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przybyłym gościom, a  także członkom 

Spotkanie Opłatkowe NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” 
Województwa Podlaskiego

Spotkanie opłatkowe Podlaskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Soli-
darność” odbyło się w niedzielę 12 stycznia 2020 roku rozpoczę-
ło się Mszą św. o godz. 11 w kościele Niepokalanego Serca Maryi 
w Białymstoku-Dojlidach, przy którym spoczywa śp. ksiądz Stani-
sław Suchowolec - Męczennik Solidarności. 

związku, którzy musieli pokonać nieraz 
setki kilometrów aby przybyć z  odle-
głych miejscowości województwa pod-
laskiego. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Starosty Białostockiego 
- Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 
który bardzo życzliwie przyjął nas w sali 
konferencyjnej swojego urzędu.

Andrzej Babul 

Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódz-

kiej NSZZ RI „Solidarność”
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W  dniu 14 stycznia br. na terenie 
Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodni-
czej w  Poznaniu-Finansowo odbyło się 
uroczyste posiedzenie Wielkopolskiej 
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidar-
ność” połączone ze spotkaniem opłat-
kowym. 

Posiedzenie otworzył i  przywitał 
przybyłych gości Przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej Pan Ryszard Majewski. 
Uczczono chwilą ciszy zmarłych Związ-
kowców. Podczas spotkania przeanali-
zowano aktualna sytuację w rolnictwie 
oraz dyskutowano na temat programu 
działalności Związku.  

Spotkanie opłatkowe Wielkopolskiej Rady 
Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

Korzystając z pięknej zimowej pogo-
dy dzieci poznawały atrakcje najbliższej 
okolicy. Już pierwszego dnia uczestnicy 

turnusu mieli niepowtarzalną okazję do 
tego, aby podziwiać tatrzańską dolinę, 
otuloną lśniącą bielą w saniach trzyma-

jąc w ręku pochodnie. Na koniec kuligu 
czekało przygotowane ognisko, przy 
którym można było się ogrzać, upiec sa-
modzielnie kiełbaski i  wspólnie biesia-
dować. Kolejny dzień przyniósł równie 
wiele atrakcji. Wszyscy uczestnicy zi-
mowiska wjechali kolejką krzesełkową 
na Gubałówkę, gdzie mieli okazję podzi-
wiać w  pełnym słońcu i  lekkim mrozie 
całą panoramę Tatr. Chcąc nacieszyć się 
zapierającymi dech w  piersiach wido-
kami z  Gubałówki dzieci przeszły bez-
piecznym szlakiem na taras widokowy 
w  Zębie i  zjechały kolejką krzesełkową 
z  Harendy. Wyczekiwanym punktem 

Turnus 11.01-20.01.2020 r. w Zakopanem
W dniach 11.01–20.01 w Zakopanem odbył się pierwszy tegorocz-
ny turnus zimowiska zorganizowany przez NSZZ RI „Solidarność” 
dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany 
został przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników.

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW 2020
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tygodnia było wyjście na stok na Parda-
łówce, gdzie dzieci mieli okazję po raz 
pierwszy zapiąć narty lub udoskonalić 
swoje umiejętności pod okiem świet-
nych instruktorów. Kolejnym punktem 
programu była wycieczka autokarowa 
do jednej z  największych atrakcji hi-
storycznych południowej części woje-
wództwa małopolskiego czyli do Zamku 
w Niedzicy. Dzieci poznały historię zam-
ku, z  przejęciem słuchały opowiadanej 

przez przewodnika historii o  pięknej 
Brunhildzie, jej mężu Bogusławie, oglą-
dały udostępnione dla zwiedzających 
pomieszczenia i  zgromadzone w  nich 
eksponaty. Podziwiały też piękne kra-
jobrazy z  dwóch tarasów widokowych. 
Jedną z atrakcji kolejnych dni była rów-
nież wycieczka do Aqua Parku w Zako-
panem, gdzie każde dziecko znalazło 
dla siebie wodną atrakcję.  Ponieważ 
śniegu nam nie zabrakło, nie obyło się 

bez zabaw na świeżym powietrzu oraz 
długich spacerów po okolicy. Oczywi-
ście były dyskoteki, zabawy na świetli-
cy, wspólne oglądanie filmów, konkursy, 
gry i  zabawy. Dzięki licznym atrakcjom 
i  pięknym górskim  krajobrazom zimo-
wisko każdemu dziecku zapadnie w pa-
mięć na długie lata jako świetny wypo-
czynek i niezwykła przygoda. 

Paulina Michalczuk

Kierownik

W  Poroninie w  terminie 17.01 – 
26.01.2020 odbył się kolejny turnus dla 
dzieci rolników zorganizowany przez 
NSZZ RI „Solidarność” w ramach wypo-
czynku zimowego dla dzieci rolników 
dofinansowany przez Fundusz Skład-

kowy Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników. W Poroninie odpoczywały dzieci 
z województwa podkarpackiego.

W  urokliwym miejscu jakim jest 
Poronin dzieci spędziły radosny i  ak-
tywny zimowy wypoczynek. Podczas 

turnusu odbyła się wycieczka do Za-
kopanego, gdzie dzieci zwiedziły m.in. 
Małą i  Wielka Krokiew, spacerowały po 
Krupówkach, odwiedziły cmentarz na 
Pęskowym Brzysku. Odbyła się również 
nauka jazdy na nartach, zajęcia na lo-
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dowisku, wiele spacerów po najbliższej 
okolicy, dyskoteka, gry, zabawy i zajęcia 
sportowe na świeżym powietrzu. Dzie-

ci odwiedziły również baseny termalne 
w Białce Tatrzańskiej. Bardzo aktywnie 
uczestniczyły również w  warsztatach 

rekreacyjnych oraz zajęciach artystycz-
nych, odbył się między innymi konkurs 
rzeźby na śniegu.

Turnus 27.01-05.02.2020 w Zakopanem
Do Ośrodka Wczasowo-Kolonij-
nego ,,Halina,, przyjechało 99 
dzieci z woj. kujawsko-pomor-
skiego, wielkopolskiego oraz 
małopolski. Organizatorem ich 
wypoczynku był NSZZ RI „Soli-
darność”.

Program turnusu był bardzo boga-
ty w  atrakcje, jakie młodzieży zostały 
zaproponowane przez organizatora 
wypoczynku a w programie kolonii zna-
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lazło się m.in. wycieczka autokarowa  
a w niej, zwiedzanie zamku w Niedzicy 
oraz zwiedzanie zapory wodnej. W  Za-
kopanem nasi podopieczni mieli okazję 
zwiedzić zabytki sakralne oraz bogatą 
architekturę tatrzańską. Zostały zorga-
nizowane dwa wyjazdy na basen, gdzie 
młodzież korzystała z wszelkich atrakcji 
oraz zażywała kąpieli wodnych i  ter-
malnych. Następnie zostały zorganizo-
wane wycieczki piesze, bezpiecznymi 
szlakami oraz wjazd KTL na Gubałówkę 
i przejście Szlakiem Papieskim do Zębu, 
następnie przejście szlakiem turystycz-
nym na Harende i zjazd wyciągiem.

Przebywający na wypoczynku za-
poznali się z  historią regionu. Kadra 
opiekująca się młodzieżą zapewniała 
im nie tylko opiekę lecz starała się po-
kazać piękno otaczającej nas przyrody 
organizując piesze wycieczki po malow-
niczych zakątkach Zakopanego oraz na 
Olczańskie Wierchy, Stary Mlyn do Kuź-
nic i spacery po okolicy.

Uczestnicy przebywający na wypo-
czynku czynnie spędzili czas uczest-
nicząc w  wielu zajęciach sportowych, 
konkursach oraz zabawach tanecznych 
zorganizowanych na terenie ośrodka. 
A na koniec turnusu siedząc przy ogni-
sku i piecząc kiełbaski planowali już wy-
jazd na wakacje. 

Jacek Szymanski 

Kierownik

Turnus 10-19.02.2020 w Zakopanem

 Zanim otrzymaliśmy wyprawki 
z  tymi słowami przeżyliśmy wiele nie-
zapomnianych chwil na zimowisku. 
Przyjechaliśmy do Pensjonatu „HA-
LINA” w  Zakopanem z   województwa 
mazowieckiego i  zachodniopomor-
skiego. Spędziliśmy tu 10 dni naszych 
ferii zimowych. Spośród atrakcji, które 
zorganizowano nam na zimowisku 
mile wspominamy wycieczkę autoka-
rową do Niedzicy, Czorsztyna i Nowego 
Targu. Wiele z  nas nie widziało zalewu 

wodnego z  zaporą, a  spacer po niej to 
przeżycie. Podczas wycieczki autokaro-
wo-pieszej z  Zębu  na Gubałówkę i  Bu-
torowy Wierch mogliśmy podziwiać 
z  wysoka panoramę Tatr z  Giewontem 
oraz Zakopane. Wycieczka objazdowa 
po Zakopanem pozwoliła nam poznać  
architekturę drewnianą miasta oraz 
z  bliska zobaczyć Wielką Krokiew, Ko-
ściółek na Jaszczurówce, Sanktuarium 
na Krzeptówkach czy Cmentarz na Pęk-
sowym  Brzyzku. Po wycieczce spacer 

Z żalem, bagażem doświadczeń zostaliśmy wyprawieni do domu 
z zimowiska, gdzie przez 10 dni i nocy poznawaliśmy historię  Tatr 
i Podhala, a także poznaliśmy wielu przyjaciół.
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Krupówkami i zakup pamiątek. Byliśmy 
również w  Centrum Edukacji Przyrod-
niczej i  Sali Odkryć TPN. Spotkaliśmy 
się również na pogadance i warsztatach 
z  artysta ludowym, a  także byliśmy na 
prelekcji  o tematyce tatrzańskiej  w Re-
gionalnej Izbie Tradycji „U  Gąsienicy”. 
Ponadto kąpaliśmy się w  aquaparku, 
jeździliśmy na łyżwach po lodowisku 

oraz odbywaliśmy  piesze  wycieczki 
po okolicy. Bawiliśmy się na dyskote-
kach i  przy ognisku połączonym z  pie-
czeniem kiełbasek. Wszyscy braliśmy 
udział w szkoleniu jazdy na nartach pod 
okiem instruktorów, a  później zjeżdża-
niu ze stoku.  Zjeżdżaliśmy z  górki na 
sankach i lepiliśmy bałwana. Zorganizo-
waliśmy wiele konkursów i zabaw oraz 

braliśmy udział  w rozgrywkach sporto-
wych. 

Zasłużyliśmy   na zaszczytne mia-
no  odkrywcy-podróżnika i zadowoleni 
wracamy do naszych domów. Dziękuje-
my organizatorom oraz  kadrze zimowi-
ska i do zobaczenia. 

Ryszard Kotowski

Kierownik
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O  premię może ubiegać się rolnik, 
małżonek rolnika lub domownik, który 
m.in. podlega ubezpieczeniu w  KRUS 
w  pełnym zakresie nieprzerwanie co 
najmniej od 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć 
przyznaną jednolitą płatność obszaro-
wą do użytków rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli 
jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną 
taką płatność za 2020 r. W tym drugim 
przypadku dokument potwierdzający 
przyznanie jednolitej płatność obszaro-
wej za 2020 r. można dostarczyć na eta-
pie składania wniosku o wypłatę premii.

Od ubiegłego roku o  pomoc z  tego 
działania PROW 2014-2020 mogą ubie-
gać się również te osoby, które przez 24 
miesiące poprzedzające złożenie wnio-
sku miały zawieszoną lub zakończoną 

pozarolniczą działalność gospodarczą 
oraz te, które swój biznes na wsi już 
prowadzą i  chcą go rozszerzyć o  nowy 
rodzaj działalności.

Katalog działalności gospodarczych 
objętych wsparciem jest szeroki i  obej-
muje usługi, produkcję czy sprzedaż 
różnych produktów niezwiązanych 
z rolnictwem.

Wysokość pomocy zależy od licz-
by nowo utworzonych miejsc pracy. 
W przypadku utworzenia jednego miej-
sca pracy można liczyć na otrzymanie 
bezzwrotnej premii w  wysokości  150 
tys. zł, przy dwóch nowych miejscach 
pracy premia wzrasta do  200 tys. zł, 
a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej jest wypłacana w  dwóch 
ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzy-
ma, gdy spełnieni warunki określone 

w wydanej decyzji o przyznaniu pomo-
cy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczo-
ne od dnia doręczenia decyzji). Pozosta-
łe 20 proc. premii wpłynie na jego konto 
po rozliczeniu realizacji biznesplanu. 
Na złożenie wniosku o płatność drugiej 
raty pomocy przewidziano maksymal-
nie dwa lata (liczone od dnia wypłaty 
pierwszej części premii) i nie później niż 
do 31 sierpnia 2023 r.

Co ważne:  70 proc. kwoty pre-
mii musi być wydane na inwestycje 
w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn 
i urządzeń, środków transportu czy wy-
posażenia. Pozostałe 30 proc. można 
przeznaczyć na wydatki bieżące zwią-
zane z rozpoczęciem działalności. Bene-
ficjent po zarejestrowaniu działalności 
gospodarczej może pozostać w KRUS do 
dnia złożenia wniosku o  wypłatę dru-
giej raty premii.          Źródło: www.arimr.gov.pl

Do 250 tys. zł premii 
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na 
obszarach wiejskich objętych ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, 
które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

Zmienił się termin naboru wnio-
sków o przyznanie dopłaty do zuży-
tego do siewu lub sadzenia materia-
łu siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. Do tej pory przyj-
mowane były one od 15 stycznia. Te-
raz, zgodnie z  nowym rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi, wnioski będzie można składać 
w  biurach powiatowym ARiMR 
w  terminie od 25 maja do 25 czerw-
ca 2020 r.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Specustawa ASF

Dopłaty do materiału 
siewnego: nabór 
wniosków od 25 maja

Prezydent Andrzej Duda, w najszybszym możliwym terminie, podpisał 
ustawę z 20 grudnia 2019 r., która dotyczy m.in. zwalczania ASF. Nowe 
regulacje prawne zaczną obowiązywać dzień po ogłoszeniu.

– Zawsze mogę liczyć na pomoc ze 
strony Głowy Państwa w walce o sprawy 
wsi – podkreślił dziś minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. 

Minister dodał, że Prezydent An-
drzej Duda znakomicie rozumie potrze-
by polskiej wsi i konieczność mądrej, ra-
cjonalnej pomocy ze strony sprawnego, 
opiekuńczego państwa, w rozwiązywa-
niu rolniczych problemów.

– Ubolewam, że tak długo trwały 
prace w  Senacie RP. Ustawa wprowa-
dza szereg ułatwień w walce z rozprze-
strzenianiem się wirusa afrykańskiego 
pomoru świń, w  tym w  zakresie ko-
niecznej redukcji populacji dzików. Te 
rozwiązania są niezbędne do skutecznej 
walki z chorobą – zaznaczył szef resortu 
rolnictwa. Jednym z  istotnych rozwią-

zań jest wprowadzenie zmian w prawie 
łowieckim w  odniesieniu do odstrzału 
sanitarnego. Odstrzał taki będą mogły 
realizować osoby posiadające prawo 
używania broni myśliwskiej i  rekrutu-
jące się spośród żołnierzy, policjantów, 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Po-
żarnej i Straży Granicznej.

Na mocy nowych przepisów zabro-
nione zostało celowe utrudnianie lub 
uniemożliwianie wykonywania polo-
wania.

Przy wykonywaniu odstrzału sani-
tarnego z nakazu wydanego na podsta-
wie przepisów o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
możliwe będzie używanie broni palnej 
wyposażonej w tłumik.

Źródło: www.minrol.gov.pl



www.solidarnoscri.pl

20 INFORMACJEluty 2020

Rada Ministrów przyjęła dziś 
m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy 
o  wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 oraz niektórych innych 
ustaw,  przedłożony przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Na ten cel zarezerwowano 50 mln 
euro w  ramach działania „Dobrostan 
zwierząt” w  Programie Rozwój Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolni-
cy, którzy dodatkowo zadbają o  lepsze 
samopoczucie i  zdrowie zwierząt, po-
prawiając warunki ich utrzymania po-
nad obowiązujące przepisy.

Będzie to np. zwiększenie prze-
strzeni do życia przypadającej na jedno 
zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o  co 
najmniej 20 proc. w  stosunku wyma-
ganej minimalnej powierzchni albo zor-
ganizowanie zwierzętom dostępu do 
pastwiska lub wybiegu.

Stawki pomocy wyniosą (na rok):
• 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie 

powierzchni w budynkach),
• 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do 

wybiegów),

Dodatkowe wsparcie dla hodowców 
krów i świń – decyzja Rady Ministrów

• 185 zł na krowę mleczną (wypas),
• 301 zł na lochę,
• 24 zł na tucznika.

Szacuje się, że ze wsparcia będzie 
mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – 
hodowców krów i świń.

Szczegółowe warunki i  tryb przy-
znawania pomocy zostaną określone 
w  rozporządzeniu ministra rolnictwa 
i  rozwoju wsi, które ma obowiązywać 
od 15 marca 2020 r.

Rolnicy będą mogli składać wnioski 
o  wsparcie do krów i  świń od 15 marca 
do 15 maja danego roku – drogą elek-
troniczną w ramach formularza eWnio-
sekPlus.

Zaplanowano przeszkolenie do-
radców rolniczych i  ich przeegzamino-
wanie, aby mogli świadczyć rolnikom 

usługi dotyczące sporządzania planu 
poprawy dobrostanu zwierząt.

Ustawa ma wejść w  życie 15  marca 
2020 r.

W  związku z  licznymi pytaniami 
dotyczącymi działania Dobrostan zwie-
rząt, zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z  ogólnym opisem tego działania, 
który stanowi część Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
i został uzgodniony z Komisją Europej-
ską w  grudniu 2019 roku. (załącznik: 
M14 Dobrostan zwierząt)

Informujemy także, że wskazane 
w  PROW 2014-2020 warianty dotyczą-
ce zapewnienia lochom i  tucznikom 
stałego dostępu do wybiegów nie będą 
uruchomione do czasu występowania 
na terytorium Polski ASF.

• w  terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 
marca 2020 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w  zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z  fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

• w  terminie  od  3  sierpnia  2020  r.  do  
31   sierpnia   2020   r.   należy   złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, bur-

Zwrot podatku akcyzowego 2020 – zasady
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk-
cji rolnej powinien zbierać faktury VAT

mistrza lub prezydenta miasta, w  za-
leżności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w  okresie od 1 
lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ra-
mach limitu zwrotu podatku określo-
nego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w  2020 r. 
wynosi:
•   100,00 zł * 

ilość ha użytków rolnych oraz

•   30,00 zł * 
średnia roczna liczba dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w  termi-
nach:
•  1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku 

złożenia wniosku w pierwszym ter-
minie

•  1 – 30 października 2020 r. w  przy-
padku złożenia wniosku w  drugim 
terminie



www.solidarnoscri.pl

21INFORMACJE luty 2020

• gotówką w  kasie urzędu gminy lub 
miasta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

Procedura i  warunki ubiegania się 
o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego zużywa-
nego do produkcji rolnej w 2020 roku.
1. W 2020 r. producent rolny może skła-

dać do wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących 
w  posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w  tym 
dzierżawcy) wnioski o  zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w  cenie 
oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej do wysokości li-
mitu zwrotu określonego na 2020 r., 
w dwóch terminach, tj.
a) od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 

2020 r. producent składa wniosek 
o  zwrot podatku akcyzowego wraz 
z  fakturami VAT (lub ich kopiami) 
dokumentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 
stycznia 2020 r.,

b) od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 
2020 r. producent składa wniosek 
o  zwrot podatku akcyzowego wraz 
z  fakturami VAT (lub ich kopiami) 
potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 
lipca 2020 r.

2. Za producenta rolnego uznaje się 
osobę fizyczną, osobę prawną lub jed-
nostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, będącą posiada-
czem gospodarstwa rolnego w  rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów ustawy o  podatku rolnym 
uważa się obszar gruntów sklasyfi-
kowanych w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako użytki rolne lub jako 
grunty zadrzewione lub zakrzewione 
na użytkach rolnych o  powierzchni 
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przelicze-
niowy, z wyjątkiem gruntów zajętych 

na prowadzenie działalności gospo-
darczej innej niż działalność rolnicza.

4. W  przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku ak-
cyzowego przysługuje temu współ-
posiadaczowi, co do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę (zgoda będzie wyrażana we 
wniosku i  nie dotyczy współmałżon-
ków).

5. W  przypadku, gdy producent rolny 
podlega wpisowi do Krajowego Reje-
stru Sądowego we wniosku, o którym 
mowa w  pkt 1 podaje numer z  tego 
rejestru. Wzór wniosku o  zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej został ogło-
szony w  drodze rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
20 grudnia 2018 r. w  sprawie wzoru 
wniosku o  zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w  cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i  jest 
również dostępny na stronach inter-
netowych urzędów gmin, urzędów 
wojewódzkich, ośrodków doradztwa 
rolniczego oraz Ministerstwa Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi  (www.minrol.gov.
pl), a także udostępniony w urzędach 
gmin do kopiowania. Na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi jest również dostęp-
ny edytowalny formularz wniosku 
o  zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w  cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej.

6. Faktura powinna spełniać wymogi 
określone w  ustawie z  dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z  2018 r. poz. 2174, z  późn. 
zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzo-
wego ustala się jako iloczyn ilości ole-
ju napędowego zakupionego do pro-
dukcji rolnej, wynikającej z faktur VAT 
oraz stawki zwrotu do 1 litra określo-
nej w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z  dnia 18 grudnia 2019 r. w  sprawie 

stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w  cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej na 1 litr oleju w  2020 r. (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2489), z tym, że kwota 
zwrotu podatku  nie może być wyż-
sza niż suma:
• kwoty stanowiącej iloczyn staw-

ki zwrotu na 1 litr oleju napędo-
wego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz 
powierzchni użytków rolnych 
będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu producenta rolnego, 
wskazanej w  ewidencji gruntów 
i  budynków jako użytki rolne we-
dług stanu na dzień 1 lutego dane-
go roku, oraz

• kwoty stanowiącej iloczyn staw-
ki zwrotu podatku na 1 litr oleju 
napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 
oraz średniej rocznej liczby dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu producen-
ta rolnego w roku poprzedzającym 
rok, w którym został złożony wnio-
sek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględ-
nia się gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej 
oraz gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż dzia-
łalność rolnicza w  rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent mia-

sta) wydaje decyzję ustalającą wy-
sokość zwrotu podatku akcyzowego 
w  terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku.

9. Wypłata producentom rolnym zwro-
tu podatku akcyzowego nastąpi w ter-
minie:
a) 1- 30 kwietnia 2020 r. w przypadku 

złożenia wniosku w pierwszym ter-
minie,

b) 1 – 30 października 2020 r. w przy-
padku złożenia wniosku w  drugim 
terminie, gotówką w  kasie urzędu 
gminy lub miasta, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany we 
wniosku.
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Harmonogram planowanych naborów wniosków 
w ramach PROW 2014–2020 w 2020 r.

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji
Planowany termin naboru/

rozpoczęcia naboru 
wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1 zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

2020 r. – po ogłoszeniu – 
nabór ciągły

2 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych”

30.12.2019 r.– 28.01.2020 r. 
listopad/grudzień 2020 r.**

3 Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF

luty 2020 r.

4 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie

luty 2020 r.
lipiec 2020 r.
październik 2020 r.

5 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” - obszar d

marzec 2020 r.

6 Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - bez ASF

marzec 2020 r.

7 Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolni-
ków” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

maj 2020 r.

8 Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” maj 2020 r. ***
październik 2020 r.***

9 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w  środki zapobiegawcze, których celem jest ograni-
czenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klima-
tycznych i  katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej”

wrzesień 2020 r. **

10 Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych go-
spodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji 
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

wrzesień 2020 r. - ostatni 
nabór wniosków

11 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad/grudzień 2020 r.**

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12 Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - ASF

luty 2020 r.

13 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w  przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 
lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i  marketing produktów rolnych” - nabór 
nieobejmujący rolników

luty 2020 r.****

14 Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
- bez ASF

czerwiec 2020 r.**

15 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ 
operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

lipiec 2020 r.

16 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w  przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 
lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i  marketing produktów rolnych”- nabór 
dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w  ramach rolniczego 
handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w  zakresie rozpoczynania 
działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

wrzesień 2020 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

17 Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z  rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzależnione od 
SW, które ogłaszają kolejne 
nabory.
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18 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z  tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w  tym inwestycji w  energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

Terminy uzależnione od 
SW, które ogłaszają kolejne 
nabory.

19 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”

Cały rok. Terminy uzależnio-
ne od LGD, które ogłaszają 
nabory

20 Poddziałanie „Przygotowanie i  realizacja działań w  zakresie współpracy z  lokalną 
grupą działania”

Nabór ciągły. Wnioski o przy-
znanie pomocy na operacje 
polegające na przygotowaniu 
projektu współpracy składa 
się do 31 marca 2021 r. Wnio-
ski o  przyznanie pomocy na 
operacje polegające na re-
alizacji albo  przygotowaniu 
połączonym z  realizacją pro-
jektu współpracy składa się 
do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

21 Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

styczeń 2020 r.
listopad 2020 r.

22 Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” styczeń 2020 r.
październik 2020 r.

23 Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” styczeń/luty 2020 r.

24 Działanie „Współpraca” 13 stycznia – 21 lutego 2020 r. 
październik/listopad 2020 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

25 Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie 
dla nowych uczestników systemów jakości”

wrzesień 2020 r.***

26 Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym”

29.11.2019 r.- 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

27 Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i  tworzenie terenów zalesionych” - premia 
pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

15 marca – 15 maja 2020 r.

28 Działanie „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”

29 Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

30 Działanie „Płatności dla obszarów z  ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

31 Działanie „Dobrostan zwierząt”

32 Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska”

maj/czerwiec 2020 r. ** 
październik/
listopad 2020 r.**

33 Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” - wsparcie na 
zalesienie

1 czerwca – 31 lipca 2020 r. **

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego 

naboru).
*** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach tych 

instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programo-
wania 2021-2027.

**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i  trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w  przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje 
dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmo-
dyfikowanymi organizmami do użytku paszowego (w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).
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Po przyjęciu porządku obrad zo-
stało przedstawione sprawozdanie 
z  posiedzenia grupy zadaniowej z  dnia 
28 października 2019 roku, które obej-
mowało stan pertraktacji  koncentrując 
się głównie na porozumieniu między 
negocjatorami UE i Zjednoczonego Kró-
lestwa. Właśnie w  tym samym dniu co 
posiedzenie grupy zadaniowej Rada Eu-
ropejska odłożyła brexit do 31 stycznia 
2020 r. Wielka Brytania mogła jednak 
wystąpić wcześniej – 1 grudnia 2019 r. 
lub 1 stycznia 2020 r. – jeśli do tego cza-
su obie strony ratyfikowałyby umowę.

Z końcem października Izba Gmin - 
w celu przezwyciężenia parlamentarne-
go impasu - zdecydowała, że w Wielkiej 
Brytanii odbędą się przedterminowe 
wybory. Wyznaczono termin wyborów 
na 12 grudnia 2019 roku. Partia Kon-
serwatywna premiera Borisa Johnsona 
zdecydowanie je wygrała. Konserwaty-
ści zdobyli 365 mandatów w  650-oso-
bowej Izbie Gmin.

Następnie prowadzący BenzeToth 
– specjalista ds. polityki grupy zadanio-
wej 50 Komisji Europejskiej poinfor-
mował o  stanie negocjacji. Podkreślił, 
że przyszłość po brexicie nie jest jasna, 
obie strony wchodzą w  nową fazę ne-
gocjacji czyli wdrażanie umowy o  wyj-
ściu. 9 stycznia 2020 roku Izba Gmin 
przyjęła ustawę o  umowie, która na-
stępnie została przesłana do wyższej 
izby czyli Izby Lordów. W Izbie Gmin za 
przyjęciem dokumentu opowiedziało 
się 330 posłów, przeciwnych było 231.
Ostatnia dekada stycznia okazała się 
decydująca w sprawie brexitu, a sprawy 
związane z procedurą wyjścia przyspie-
szyły. 22 stycznia 2020 czyli dzień po 
posiedzeniu grupy zadaniowej Izba Lor-
dów przegłosowała ustawę o  umowie 
wyjścia. W  dniu następnym Brytyjska 
Królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na 
wejście w życie ustawy o porozumieniu 
w  sprawie. wystąpienia z  Unii Europej-
skiej. Oznaczało to, że niezbędny do 

uporządkowanego brexitu akt prawny 
wszedł w  życie. Natomiast 24 stycznia 
2020 r. Przewodniczący Rady Europej-
skiej Charles Michel i  przewodnicząca 
Komisji Europejskiej Ursula von der 
Leyen podpisali umowę o  wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z  UE. Tego samego 
dnia w Londynie dokument został pod-
pisany również przez premiera Borisa 
Johnsona.

Parlament Europejski  29 stycznia 
przyjął umowę co pozwoliło Zjedno-
czonemu Królestwu wyjść z Unii Euro-
pejskiej w dniu 31 stycznia 2020 o pół-
nocy czasu brytyjskiego - brexit stał się 
faktem. Parlament Europejski poparł 
umowę o  wyjściu Wielkiej Brytanii 
z  Unii Europejskiej. Decyzja otworzyła 
formalnie drogę do brexitu. W głosowa-
niu 621 europosłów było za, 49 przeciw, 
a  13 wstrzymało się od głosu. Państwa 
w  Radzie UE przyjęły decyzję o  zawar-
ciu umowy o  wyjściu Wielkiej Brytanii 
ze Wspólnoty. To ostatni formalny krok, 
który sprawił, że brexit nastąpił w upo-
rządkowany sposób.

Strony ustaliły, że do 25 lutego 2020 
roku zakończą się ustalenia prawne. 
Premier Johnson zadeklarował, że nie 
wystąpi o  wydłużenie okresu przej-
ściowego, który ma się zakończyć 31 
grudnia 2020. Do 30 czerwca powinny 
zakończyć się ustalenia porozumienia. 
Mimo ustalenia daty wyjścia Zjedno-
czonego Królestwa z  Unii Europejskiej 
ciągle istnieje wiele niewiadomych 
w sprawie relacji handlowych, ceł i kon-
tygentów. Od negocjacji zależą przyszłe 
relacje Unii Europejskiej i Zjednoczone-
go Królestwa, które będzie traktowane 
jak „kraj trzeci”. Uczestnicy negocjacji 
chcą dobrych relacji z  korzyścią dla 
obu stron i wierzą, że uda się utrzymać 
niezakłócony przepływ towarów z  za-
chowaniem równowagi na rynkach. 
Od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania 
nie jest już częścią UE, a  brytyjscy po-
słowie opuścili Parlament Europejski. 

Wraz z brexitem rozpoczął się tzw. okres 
przejściowy, w  trakcie którego Londyn 
i  Bruksela będą negocjować umowę 
o przyszłych relacjach.

W  kolejnym punkcie posiedzenia 
nastąpiła wymiana poglądów którą 
przedstawił Johan Van Gruijthuisen 
oraz KoenMondelaers na temat nego-
cjacji i  wdrażania protokołu w  sprawie 
Irlandii i  Irlandii Północnej oraz zmie-
nionej deklaracji politycznej wyznacza-
jącej ramy przyszłych stosunków mię-
dzy Unią Europejską a  Zjednoczonym 
Królestwem (w  tym przyszłej umowy 
handlowej). Podkreślono, że Irlandia 
Północna chce utrzymania wysokich 
norm. Może pojawić się problem kiedy 
na etapie produkcji pojawią się surow-
ce z  „krajów trzecich” (np. mleko z  No-
wej Zelandii) które następnie mogą być 
eksportowane do Unii Europejskiej jako 
towary brytyjskie. Dlatego bardzo istot-
ne są zasady weryfikacji pochodzenia 
surowców. Protokół ustala powołanie 
komitetu – grupa ekspertów która musi 
określić czy dany produkt będzie mógł 
być eksportowany do Unii Europejskiej. 
Podkreślono, że za wcześnie jest na roz-
poczęcie dyskusji na temat zaleceń ce-
lem wypracowania nowych przepisów. 

 W  bieżącym roku bardzo istotne 
będą dwa ostateczne terminy (deadline) 
czerwiec i  grudzień z  tym, że w  pierw-
szym przypadku będzie stres związany 
z dążeniem do uzyskania porozumienia, 
a  w  drugim wszyscy staną pod ścianą.
Zauważono, że Premier Boris Johnson 
ma wyraźną wizję, że nikt nie będzie 
nic narzucał Zjednoczonemu Królestwu 
i chce iść własną drogą.

W  ostatnim punkcie wymieniono 
poglądy z  przedstawicielami stałego 
przedstawicielstwa Zjednoczonego 
Królestwa przy UE  Chrisem Tylo-
rem, kierownikiem działu ds. polityki 
w  sprawie należności celnych Irlandii 
Północnej oraz Laurą McCambridge, 
doradczynią z działu ds. rolnictwa i śro-

Posiedzenie grupy zadaniowej 
Copa-Cogeca ds. brexitu
21 Stycznia 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie grupy zadaniowej Copa-Cogeca ds. brexitu, w któ-
rym uczestniczył członek Prezydium NSZZ RI „Solidarność” Pan Jerzy Bednarz.
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dowiska naturalnego: stanowisko rzą-
du Zjednoczonego Królestwa odnośnie 
przyszłych stosunków między Unią Eu-
ropejską a  Zjednoczonym Królestwem 
(ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
kwestie handlowe) i wdrażania Protoko-
łu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej 
(ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
cła i kontrole). Prelegenci zauważyli, że 
jest to wczesny etap negocjacji a  umo-
wa o  wystąpieniu równoważna jest 
z  zerwaniem umowy o  cłach. Zjedno-
czone Królestwo dopełni wszystkiego 
w  świetle prawa międzynarodowego. 
31 stycznia 2020 roku rozpocznie się 
jedenastomiesięczny okres przejściowy. 
Przypomniano, że została podjęta usta-
wa, która zakazuje przedłużenia okresu 
przejściowego. Podkreślono, że strony 
mają świadomość, że zawarcie porozu-

mienia do końca roku i pełna ratyfikacja 
to bardzo ambitny plan. W  deklaracji 
politycznej obie strony zadeklarowały 
rzetelność i  działanie w  dobrej wierze. 
Mimo, że Zjednoczone Królestwo opu-
ści jednolity rynek to chce utrzymać 
wysokie normy jakości i  dobrostanu. 
Przedstawiciele Zjednoczonego Króle-
stwa zadeklarowali zachowanie korzy-
ści dla rolników bo dotyczy to wolume-
nu 47 mld £. Zjednoczone Królestwa nie 
będzie podmiotem Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR). Są gotowe projekty ustaw, 
które będą dbać o  środowisko natural-
ne. W październiku 2019 roku przyjęto 
nowy protokół, który ograniczył tzw. 
bezpiecznik irlandzki (backstop). Nowy 
protokół ma respektować zapisy umo-
wy a produkty muszą spełniać wymogi 
bezpieczeństwa tak jak w  Unii Euro-

pejskiej. Nie będzie ceł na dobra prze-
mieszczające się w tych dwóch strefach 
a nadzorować ma to specjalny komitet. 
Zauważono, że jest to niejasny i  nie-
czytelny system. Ponadto teoretycznie 
komitet powinien rozpocząć prace do 
końca stycznia 2020 roku.

Na zakończenie wszyscy zebrani 
byli zgodni, że w  związku z  wyjściem 
Zjednoczonego Królestwa, pierwszy 
taki przypadek w  historii Unii i  oby 
ostatni, mamy do czynienia z  wyjątko-
wą sytuacją a  tajemnicze zachowanie 
polityków brytyjskich powoduje stan 
niepewności. Na tym zakończyło się po-
siedzenie grupy zadaniowej Copa i  Co-
geca, znając życie zapewne nie ostatnie, 
ponieważ okres przejściowy wymaga 
ciągłych konsultacji.

Spotkanie ekspertów grup roboczych

Pierwszą część spotkania prowadził 
przedstawiciel Chorwacji Pan Jaksa 
Petric. Podczas tego wystąpienia Pan 
Petric  przedstawił główne zadania do 
zrealizowania z  ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej UE podczas obecnie trwa-
jącej prezydencji Chorwacji. Zapowie-
dział rozpoczęcie prac nad przepisami 
umożliwiającymi monitorowania wyni-
ków  realizacji WPR w  poszczególnych 
krajach członkowskich i  wypracowanie 
interwencji w zakresie płatności bezpo-
średnich powiązanych z  priorytetami 
ochrony środowiska i klimatu. Zapowie-
dział lobbowanie w KE o przeznaczenie 
30% środków w  I  filarze na realizację 
ekoprogramów. Lista interwencji do 
osiągnięcia tych założeń  ma przewidy-
wać między innymi warunkowość płat-
ności. Na liście priorytetów ma być rów-
nież rozluźniony system kontroli i  kar. 
Redystrybucja funduszy wg P. Petric ma 
przebiegać w  sposób elastyczny. Wyso-
kość funduszy obsługujące ekoprogra-
my mają być rekompensatą ale również   
zachętą. Wg. Pana Petric Chorwacja 

opowiada się za dużą swobodą realiza-
cji WPR ale w granicach pozwalających 
zachowanie wspólnotowość. Chorwacja 
nie ma dotychczas pomysłu na ukształ-
towanie tzw. zielonego ładu. Na wiele 
pytań Pan Petric nie potrafił udzielić  
odpowiedzi ze  względu na brak dosta-
tecznej wiedzy.

Kolejna część posiedzenia prowadzo-
na była przez Dyrektora DG AGRI w Ko-
misji Europejskiej Pana Michaela Niejahr. 

Pan Dyrektor na wstępie  omówił 
w  sposób ogólny założenia reformy 
WPR na lata 2021 – 2027. Oznajmił, że 
nie da się zakończyć prac do końca roku 
2020 nad przyszłą WPR,  by rozpocząć  
wdrożenie już w  2021 r. Zapowiedział 
konieczność wprowadzenia dwulet-
niego okresu przejściowego z  finanso-
waniem WPR z  nowej puli finansowej 
wg starych zasad do końca roku 2021, 
zapewniając kontynuację zielonej 
struktury w  ramach płatności bezpo-
średnich. Przedstawiony został kalen-
darz rozmów w  aspekcie budżetu UE 
z  uwzględnieniem okresu przejściowe-

go i wypracowanie okresu spłaszczania 
dopłat w UE. Podczas spotkania z P. dy-
rektorem Niejahr dyskutowano o treści 
niektórych artykułów rozporządzenia 
związanych z  celami strategicznymi 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-
skiej. Podczas dyskusji wspomniałem 
o problemach realizacji obecnej zielonej 
struktury w  wielu krajach UE. Uzyska-
łem odpowiedź, która w  dosłownym 
tłumaczeniu brzmi „Starych błędów 
w nowym okresie nie popełnimy” i uzy-
skałem zapewnienie, że poszczególne 
kraje członkowskie będą miały więk-
szą swobodę w  kształtowaniu swojego 
zielonego ładu. Prace w  najlepszym 
przypadku zakończone zostaną w II po-
łowie 2020 roku podczas prezydencji 
niemieckiej. Omawiano również wiele 
aspektów szczegółowych WPR w  uję-
ciach branżowych. Interpretacja pojęcia 
„rolnik aktywny zawodowo” funkcjo-
nujące już w  dotychczasowej strategii 
WPR, i jego realizacja przekierowana zo-
stanie dla poszczególnych krajów człon-
kowskich UE.

Dnia 13 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Copa Cogeca w Brukseli odbyło się wspólne spotkanie eksper-
tów trzech grup roboczych: Rozwoju obszarów wiejskich, Płatności bezpośrednich i zazielenienia oraz 
Wspólnej polityki rolnej. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w posiedzeniu uczestniczył ekspert Związku 
Jerzy Pośpiech.
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Tragicznej nocy Piotr Bartoszcze 
wracał swoją dostawczą syreną z domu 
brata Romana, oddalonego około dwóch 
kilometrów od rodzinnego domu Bar-
toszczów, w  którym mieszkał Piotr 
z  żoną i  trójką dzieci oraz jego rodzice. 
To, co stało się później, do dziś nie zosta-
ło do końca wyjaśnione i  jest tematem 
wielu spekulacji.

Samochód  Piotra Bartoszcze  zo-
stał znaleziony następnego ranka przez 
miejscowego rolnika. Auto przewróco-
ne na prawy bok, tylna szyba dostaw-
czej paki auta była wepchnięta do środ-
ka. Rolnik, który odnalazł auto Piotra 
Bartoszcze niezwłocznie powiadomił 
rodzinę Bartoszczów. Rodzina nato-
miast powiadomiła o zdarzeniu milicję. 
Nazajutrz, gdy Piotr się nie odnalazł, 
ojciec działacza, Michał, oraz jego dwaj 
bracia, Roman i  Leszek, wybrali się na 
miejsce wypadku w poszukiwaniu Pio-
tra Bartoszcze. Jego brat- Roman odna-
lazł trzy różne tropy, które prowadziły 
do studzienki melioracyjnej, która znaj-
dowała się na pobliskim zaoranym polu. 
Niestety wewnątrz studzienki odnaleźli 
zwłoki Piotra.

W latach 80  w województwie  kujaw-
sko-pomorskim o rodzinie Piotra Bartosz-
cze zrobiło się głośno poprzez ich działal-
ność opozycyjną.

Ojciec Piotra Bartoszcze - Michał był 
rolnikiem i  prowadził dziesięciohek-
tarowe gospodarstwo w  niewielkim 
Sławęcinie, pod Inowrocławiem W  paź-
dzierniku 1980 roku Michał i  jego dwaj 
starsi synowie – Roman i  Piotr – znaleźli 
się w  strukturach założycielskich NSZZ 
RI „Solidarność”.  Michał Bartoszcze był 
jednym z  trzech działaczy „Solidarno-
ści” pobitych przez milicjantów podczas 
tzw. kryzysu bydgoskiego, kiedy opozy-
cja odmówiła opuszczenia sali, w  której 
odbywała się sesja Wojewódzkiej Rady 
Narodowej. Mężczyźni byli też inspirato-
rami i uczestnikami strajku okupacyjnego 
w siedzibach Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego w Bydgoszczy i Inowrocławiu. 

Opór rolników w  całym kraju, w  tym ro-
dziny Bartoszczów, doprowadził w  maju 
1981 roku do rejestracji NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Nic dziwnego, że od 1980 roku ro-
dzina znajdowała  się pod baczną obser-
wacją agentów Służby Bezpieczeństwa. 
Okolica gospodarstwa Bartoszczów za-
częła być często odwiedzana przez nie-
oznakowane samochody. Wszyscy trzej 
mężczyźni znaleźli się na liście działaczy 
do internowania podczas stanu wojenne-
go – zostali zatrzymani w ośrodku w Mie-
lęcinie-Włocławku na dwa miesiące.

Inna hipoteza zakłada, że funkcjo-
nariusze nie chcieli zabić działacza, 
a jedynie nastraszyć go i skompromito-
wać. Dopadli go przy studzience, upoili 
i  wrzucili do studzienki, która była sto-
sunkowo płytka około 2 metrów głębo-
kości. Spodziewali się, że mężczyzna 
obudzi się rano z   kacem i  poczuciem 
upokorzenia. Nie przewidzieli jednak, 
że połączenie upadku, zimna i  proble-
mów Piotra z sercem stanie się przyczy-
ną jego śmierci.

Z biegiem czasu pojawiały się kolej-
ne zeznania, które uwiarygadniały tezę 
o mordzie. Przede wszystkim, żaden ze 
świadków, którzy widzieli się z Piotrem 
Bartoszcze feralnej nocy, nie wspominał 
o piciu alkoholu. W toku zbieranych ze-
znań pojawiały się także takie, których 
wiarygodność wydaje się dość wątpli-
wa, jak na przykład to, w  którym poja-
wia się Grzegorz Piotrowski, zabójca ks. 
Popiełuszki.

Pojawiały się też nowe hipotezy do-
tyczące powodów mordu. Wedle najpo-
pularniejszej z nich, Piotr miał być przy-
padkową ofiarą. Prawdziwym celem SB 
był Roman Bartoszcze, który działał na 
szerszą skalę, niż jego brat. Piotr skupiał 
się na działalności regionalnej, Roman 
działał na szczeblu krajowym. Jeśli wła-
dze chciały zastraszyć Romana i Micha-
ła, to nie odniosły sukcesu. Senior rodu 
współtworzył później Konwent Senio-
rów Ruchu Ludowego i  Tymczasowej 

Krajowej Rady Rolników „Solidarność”. 
Roman z  kolei wszedł w  skład Prezy-
dium Krajowej Rady Rolników „Soli-
darność”, a  później do Rady Krajowej 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darność”

Okoliczności śmierci Piotra Bartosz-
cze i  jej ewentualnych sprawców to nie-
wyjaśniona zbrodnia. Pierwsze śledztwo 
umorzono w 1984 roku. Drugie – w 1995 
roku. 12 września 2016 roku pion śledczy 
Instytutu Pamięci Narodowej, po doko-
naniu ponownej analizy sprawy, podjął 
decyzję o  wznowieniu postępowania. 
W  opinii, jaką dysponują prokuratorzy 
IPN, do śmierci przyczyniły się osoby 
trzecie, co wskazuje na zabójstwo Pio-
tra Bartoszcze. Jak wspominała podczas 
tegorocznych uroczystych obchodów 
36.rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze 
w  Inowrocławiu Przewodnicząca NSZZ 
RI „Solidarność” Teresa Hałas:

Zarówno Piotr jak i jego brat Roman 
Bartoszcze oraz ojciec Michał byli dzia-
łaczami ROLNICZEJ „SOLIDARNOŚCI”, 
niezwykle oddani sprawie w walce 
o  wolne związki zawodowe... i  wolną 
Polskę... płacąc za to cenę najwyższą.

Dzisiejszy dzień... to nasz Pokłon Ich 
Pamięci...

Jagoda Mazurkiewicz

PIOTR BARTOSZCZE - SYMBOL WALKI O WOLNOŚĆ
W nocy z 7 na 8 lutego 1984 zginął Piotr Bartoszcze, legendarny działacz NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność” . Okoliczności jego śmierci do dziś nie zostały wyjaśnione, choć za prawdopodobne 
uznano, że zginął z rąk funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 
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