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40 lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została zare-
jestrowana pierwsza w  historii Polski niezależna od władz komunistycznych 
chłopska organizacja związkowa – Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
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Otwarcie wystawy plenerowej 
pt.: Tu rodziła się „Solidarność” 
Rolników

Wystawę w  Milejowie na Lubelsz-
czyźnie otworzył prezes IPN dr Jaro-
sław Szarek. W  wydarzeniu uczestni-
czyła Przewodnicząca NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, Poseł 
na Sejm RP Teresa Hałas wraz z  za-
stępcą, Senatorem RP Jerzym Chró-
ścikowskim. Na inauguracji wystawy 
w Milejowie obecni byli również m.in.: 
Jerzy Mazur, sygnatariusz powołania 
Tymczasowego Komitetu Samoobro-
ny Chłopskiej, rodzina sygnatariusza 
Pana Stefana Roczona oraz związkow-
cy z terenu woj. lubelskiego. Wydarze-
nie w Milejowie poprowadził Dyrektor 
IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik.

Ekspozycje składają się z części ogól-
nopolskiej oraz regionalnych. Będą one 
prezentowane w różnych regionach Pol-
ski do 7–9 maja 2021. Wystawa IPN ,,Tu 
rodziła się »Solidarność« rolników” opo-
wiada o walce rolników o samorządność 
oraz zmiany społeczne na polskiej wsi 
w skali całego kraju.

Na początku otwarcia wystawy 
w  Milejowie głos zabrał dyrektor IPN 

Lublin Marcin Krzysztofik. Przypo-
mniał on, że wystawa otwierana jest 
jednocześnie w  całej Polsce w  17 miej-
scowościach. Po nim przemówił prezes 
IPN dr Jarosław Szarek. Podczas inau-
guracji wystawy w  Milejowie Prezes 
IPN dr Jarosław Szarek podkreślił, że 
Milejów jest jednym ze szczególnych 
miejsc mających znaczenie dla historii 
ruchu chłopskiego na wsi. „To tutaj, na 

dwa lata przed sierpniem 1980 r., grupa 
odważnych ludzi, chłopów, synów tej 
ziemi powiedziała systemowi komu-
nistycznemu „nie”. Wystąpili z  imienia 
i nazwiska; powołali swój Tymczasowy 
Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Lubelskiej” – mówił prezes IPN. „To mała, 
skromna wystawa, ale opowiadająca 
ważną i wielką historię – drogę polskiej 
wsi do wolnej Polski. Często zapomina-
my o tej roli. Polska była jedynym pań-
stwem w całym bloku sowieckim, gdzie 
dzięki oporowi polskiego chłopa nie 
powiodła się kolektywizacja. 80 proc. 
własności indywidualnej znalazło się 
w rękach chłopów, fundament systemu 
komunistycznego został podważony 
na wsi, bo ile własności, tyle wolno-
ści”  – mówił dr Szarek. Zaznaczył rów-
nież, że władza komunistyczna nigdy 
nie pogodziła się z  indywidualną wła-
snością ziemi. „Władza komunistyczna 
wiedziała, jaka siła tkwi we wsi, która 
zachowała własność ziemi, broniła tej 
ziemi, stawała w obronie Kościoła i  tra-
dycji, dlatego tak długo ta walka trwała” 
– dodał prezes IPN. – Wystawa opowiada 

21 kwietnia br. o godz. 12.00, Instytut Pamięci Narodowej otworzył w całej Polsce regionalne wystawy 
pokazujące powstawanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Rzeszów
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ważną i  wielką historię. Opowiada dro-
gę polskiej wsi do wolnej Polski. Dzięki 
oporowi polskiego chłopa nie powiodła 
się kolektywizacja. 80 proc. własności 
została w rękach indywidualnych rolni-
ków. Na polskiej wsi został podważony 
fundament systemu komunistycznego. 
Bo ile własności tyle wolności. Władza 
komunistyczna nigdy nie pogodziła 
się z  indywidualna własnością ziemi – 
stwierdził dr Szarek.

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” zabierając głos podkreśliła, że Mi-
lejów jest ziemią Lubelszczyzny, w której 
„zapaliła się ta iskra”, która wyszła od 
tych ludzi, pod przywództwem Janusza 
Rożka, a  która poszła dalej.  Narodzi-
ny Solidarności Rolniczej właśnie tak 
się rozpoczęły”  – zaznaczyła Pani Tere-
sa Hałas. Przewodnicząca Związku ze 
wzruszeniem podziękowała Prezesowi 
IPN za zorganizowanie tej wystawy. „Tą 
wystawą opowiadamy o niezwykłej cha-
ryzmie ale też o  odpowiedzialności za 
kraj i  jego losy, takie postawy są godne 
do naśladowania, to są bohaterowie wsi 
polskiej. Tutaj się wszystko zaczęło i stąd 
rozpoczął się powiew wolności. Dziś im 
oddajemy wielki hołd i  naszą wdzięcz-
ność, o  którą myślę, że będą zabiegać 
i  pamiętać pokolenia”. – podsumowała 
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 
Teresa Hałas.

Po otwarciu wystawy władze Związ-
ku wraz z Prezesem IPN dr Jarosławem 
Szarkiem złożyły kwiaty na grobie Janu-
sza Rożka.

Wszystkie wystawy 12 maja br. zo-
stały zaprezentowane na placu Mar-
szałka Piłsudskiego w Warszawie. W ten 
sposób IPN upamiętnia  40. rocznicę 
rejestracji Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników Indy-
widualnych „Solidarność”.

Białystok

Świdnica

Stargard
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W ramach ogólnopolskich obcho-
dów 40. rocznicy rejestracji NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność” 12 maja 2021 roku w Warszawie 
odbyły się wydarzenia upamiętniają-
ce ten niezwykle ważny dla Związ-
ku czas. Instytut Pamięci Narodowej 
z  tej okazji przygotował wystawę „TU 
rodziła się „Solidarność” Rolników 
oraz pamiątkową tablicę, która zosta-
ła umieszczona na budynku dawnego 
Domu Chłopa w  Warszawie. W  ob-
chody tych historycznych wydarzeń 
włączyła się także Poczta Polska, któ-
ra  przedstawiła specjalnie z tej okazji 
wydany pocztowy znaczek okoliczno-
ściowy. Wieczorem na fasadzie Pałacu 
Prezydenckiego pojawiła się również 
iluminacja rocznicowa.

W  uroczystościach udział wzięli: 
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 

Teresa Hałas wraz z zastępcami Jerzym 
Chróścikowskim oraz Aleksandrem 
Tadychem, Sekretarz Prezydium Jerzy 
Bednarz, Poseł na Sejm RP Jan Duda, 
członkowie Rady Krajowej oraz sym-
patycy NSZZ RI „Solidarność”, a  także 
doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
ds. wsi i  rolnictwa Barbara Fedyszak 
Radziejowska, Prezes IPN dr Jarosław 
Szarek, Zastępca Prezesa IPN Mateusz 
Szpytma, Wiceminister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Ryszard Bartosik, Prezes Fun-
dacji „Solidarna Wieś” Sławomir Siwek 
oraz przedstawiciele Poczty Polskiej.

12 maja br., o  godzinie 10:00 w  Se-
kretariacie Konferencji Episkopatu 
Polski rozpoczęła się prezentacja lau-
reata Nagrody im. ks. bp. Romana An-
drzejewskiego za 2020 rok, którym 
został NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. W  konferencji prasowej 
udział wzięła Przewodnicząca NSZZ RI 

40. rocznica rejestracji 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”
40 lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została zarejestrowana pierwsza w hi-
storii Polski niezależna od władz komunistycznych chłopska organizacja związkowa – Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
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„Solidarność” Teresa Hałas, a także Pre-
zes Fundacji „Solidarna Wieś” Sławomir 
Siwek. W trakcie prezentacji bp Artur G. 
Miziński - Sekretarz Generalny Konfe-
rencji Episkopatu, honorowy przewod-
niczący Kapituły Nagrody Polski przed-
stawił uchwałę, na mocy której Kapituła 
Nagrody uhonorowała NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” za „peł-
ną heroizmu i  konsekwencji wielką hi-
storię walki sprzed 40 lat z  komunista-
mi o  prawo rolników do zrzeszania się 
i o godność mieszkańców wsi”.

Bp Miziński przypomniał również 
rolę kard. Stefana Wyszyńskiego, bez 
którego wsparcia i nacisków na komuni-
styczne władze powstanie Związku Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność” 
nie byłoby możliwe. „Prymas Tysiącle-
cia bronił mieszkańców wsi. Występował 
przeciw krzywdzącym rolników decy-
zjom władz. Z drugiej strony Prymas Ty-
siąclecia przejmował się coraz większym 
brakiem odpowiedzialności za ziemię oj-
czystą, ucieczką młodych ludzi ze wsi do 
miast” – podkreślił bp Miziński.

Pani Teresa  Hałas,  Przewodnicząca 
Związku mówiła o 40. rocznicy rejestra-
cji Związku. Ze wzruszeniem podzię-
kowała za uhonorowanie Związku tą 
nagrodą, przywołała również historię 
powstania Związku. Przypomniała, że 
już w  1978 roku powstały nielegalne 
ówcześnie struktury, które rosły w  siłę, 
przy czym wielką rolę odegrał Kościół 
Katolicki. Podkreśliła również wielki 

udział w  powstanie i  zarejestrowanie 
NSZZ RI Solidarność Prymasa Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. „Przez te wszyst-
kie lata zmagań wsi polskiej, niezależnej, 
która zbuntowała się pod koniec lat 70-
ych, nasi działacze podjęli trudną walkę, 
która wymagała ofiar” – przypomniała 
Przewodnicząca.

W  południe na Placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego odbyło się otwarcie 
ogólnopolskiej wystawy IPN „TU rodziła 
się „Solidarność” Rolników. Ekspozycja 
została przygotowana przez Instytut 
Pamięci Narodowej aby w  ten sposób 
uczcić 40. rocznicę wywalczenia re-
jestracji Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników Indy-
widualnych „Solidarność”.  W tym miej-
scu 12 maja 1981 roku zebrało się wów-
czas w  Warszawie ok. 20 tys. rolników, 
którzy po Mszy św. w Katedrze św. Jana 
złożyli wieniec na Grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

Na placu Marszałka Józefa  Piłsud-
skiego  w  Warszawie  stanęły wszyst-
kie  wystawy lokalne o  rolniczej „Soli-
darności”, eksponowane dotychczas 
w  18 miejscowościach różnych regio-
nów Polski. Uroczyste zaprezentowanie 
ekspozycji otworzył Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.  
40 lat temu w tym miejscu zebrały się ty-
siące ludzi. Rolnicy, którzy przybyli tutaj 
z  całej Polski. Przyszli, aby złożyć wie-
niec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Wcześniej cieszyli się rejestracją NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
Ten szlak, którym przeszli rolnicy 40 lat 
temu, wyznaczał ich kierunek działania 
w  tamtym czasie. To była droga wier-

ności tradycji, zachowania wiary ojców, 
poszanowania własności i  przywiąza-
nia do obyczajów  –  podkreślił podczas 
wernisażu prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej dr Jarosław Szarek. – To były 
pierwsze powojenne lata, działalność 
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PSL, partii, która była nie tylko ludową, 
ale ogólnonarodową, mającą oparcie na 
wsi. Była nadzieją milionów Polaków, że 
system komunistyczny uda się odsunąć 
za pomocą kartki wyborczej. To się nie 
udało. Polska wieś za ten opór zapłaciła 
wysoką cenę, ale później były kolejne lata 
represji i  czas kolektywizacji. [...]  I  to 
polska wieś, miliony polskich chłopów 
swym oporem, cierpieniami, ofiarami 
tamtego czasu doprowadziły do tego, że 
Polska była jedynym państwem w  ca-
łym sowieckim bloku, gdzie w  rękach 
chłopów i  rolników została zachowana 
własność indywidualna. [...]  Szli tym 
szlakiem dziewiętnastowiecznego oporu 
opisanego w  polskich powieściach. Szli 
tym szlakiem, który wyznaczała Maria 
Konopnicka słowami „Roty”: „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród”. Nie porzucili ziemi, 
nie porzucili wiary, nie porzucili obycza-
ju i wartości. I to doprowadziło do zwy-
cięstwa – przypomniał prezes IPN.

Kolejnym ważnym punktem roczni-
cowych uroczystości było zaprezento-
wanie znaczka Poczty Polskiej poświę-
conego NSZZ RI „Solidarność”.

Poczta Polska z  okazji 40. rocznicy 
rejestracji NSZZ Rolników Indywidual-

nych „Solidarność” w  dniu 12 maja br. 
wprowadzi do obiegu okolicznościowy 
znaczek pocztowy. Projekt był realizo-
wany w  ścisłej współpracy z  wniosko-
dawcą – Instytutem Pamięci Narodowej 
oraz z  NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”.

Na znaczku przedstawiono wpisany 
w  kształt Polski – bochen chleba (sym-
boliczne przedstawienie fundamen-
talnego znaczenia rolników dla kraju 
i porównanie do chleba powszedniego), 
w tle – barwy narodowe, wzdłuż górnej 
krawędzi umieszczono napis: 40. rocz-
nica rejestracji NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”. Nakład: 2 000 
000 szt. Na kopercie FDC umieszczono 
fotografię przedstawiającą członków 
i  sympatyków NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” przez bu-
dynkiem Sądu Wojewódzkiego w  War-
szawie w  dniu rejestracji związku, tj. 
12.05.1981 r. W  datowniku wykorzysta-
no grafikę oficjalnego znaku obchodów.

Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzi-
kot z  tej okazji wystosował list, w  któ-

rym podkreślił, że NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” to symbol wol-
nego i niezależnego kraju oraz dumnego 
narodu, który potrafił walczyć o  swoje 
prawa i  godność. Dzięki działalności 
opozycji antykomunistycznej Polska była 
w  stanie na nowo stać się suwerenna”.   
List został odczytany przez dyrektora 
Biura Współpracy i Handlu Międzynaro-
dowego w centrali Poczty Polskiej Pana 
Krzysztofa Górskiego. 

„Poczta Polska, pragnąc uhonorować 
ten ruch społeczny, wprowadziła do obie-
gu znaczek upamiętniający 40. rocznicę 
założenia NSZZ RI „Solidarność”. Związ-
ku powołanego do reprezentowania 
i  obrony godności, praw, jedności i  in-
teresów zawodowych rolników zgodnie 
z  ideami „Solidarności” oraz zasadami 
etyki chrześcijańskiej”  – napisał prezes 
Poczty Polskiej w liście.

– Rolnicy od samego początku wspie-
rali protesty robotnicze sierpnia ’80, choć 
wtedy władze nie chciały się zgodzić na 
rejestrację związku rolników. Udało się to 
po kilku miesiącach, dzięki determinacji 
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i działaniom wielu osób, w tym Kardy-
nała Wyszyńskiego. Strajki i  postulaty 
rolnicze – tak istotnie dla funkcjonowania 
kraju – pokazywały, że przemiana ustro-
jowa kraju powinna objąć wszystkie jego 
stany. O tym, jak podstawowe znaczenie 
dla Polski ma praca rolników, mówi nasz 
najnowszy znaczek obiegowy  – stwier-
dza wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław 
Włodek. 

Przewodnicząca Teresa Hałas po-
dziękowała Instytutowi Pamięci Na-
rodowej za piękne inicjatywy podjęte 

z  okazji tak ważnej dla polskiej wsi 
rocznicy. Podkreśliła, że to jest „dar” 
dla tych, którzy walczyli o wolność i su-
werenność polskiej wsi. Szczególnie 
podziękowania skierowała do Pana Da-
riusza Iwaneczko Dyrektora Oddziału 
IPN w  Rzeszowie, a  także dla Prezesa 
Poczty Polskiej za przygotowanie pięk-
nego znaczka zawierającego bochen 
chleba jako wielki symbol. Przewodni-
cząca NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” przypomniała historię 
walki o godność i suwerenność polskiej 
wsi, również podkreślając rolę Prymasa 
Tysiąclecia w  tych zmaganiach. „Soli-
darność rolnicza to także, a może przede 
wszystkim, jego dzieło. Bez jego uporu, 
bez jego upominania się o  niezależny 
związek zawodowy na wsi i o godny sta-
tus dla polskiego chłopa, nie byłoby rolni-
czej „Solidarności”. Nikt nas tak napraw-
dę nie chciał, długo musieliśmy walczyć 
o naszą tożsamość. Gdyby nie zaangażo-
wanie i upór ks.  Prymasa Wyszyńskiego, 

być może nie świętowalibyśmy 40-lecia 
Solidarności Rolników Indywidualnych. 
Pomni na historię i ludzi, którzy tworzyli 
tą ideę, a których często nie ma już wśród 
nas –pamiętajmy o nich i wspominajmy 
ich dzieło. 

Po odsłonięciu wystawy, władze 
Związku złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, w  75. rocznicę święceń bisku-
pich Prymasa Tysiąclecia.

Następnie odsłonięta została tablica 
pamiątkowa na budynku „Dom Chłopa” 

przy placu Powstańców Warszawy 2 
w Warszawie, gdzie mieściła się siedziba 
związku. Tablica upamiętnia postawę 
działaczy związku, którzy od niemal 
40 lat nieprzerwanie działają na rzecz 
rolników indywidualnych i  polskiej 
wsi, w  obronie interesów rolników in-
dywidualnych i  polskich gospodarstw 
rodzinnych.

– Przez wiele miesięcy do tego budyn-
ku przyjeżdżali chłopi i rolnicy  z całej 
Polski, aby mówić o  swych krzywdach, 
których doznawali przez lata od systemu 
komunistycznego oraz aby organizować 
się w  swój niezależny ruch związko-
wy, który dawał im siłę – powiedział dr 
Jarosław Szarek, odsłaniając tablicę. 
– W centrum stolicy wolnej  niepodległej 
Polski zostawiamy ten okruch polskiej hi-
storii, okruch ilustrujący drogę do naszej 
wolności, drogę, która szła przez polską 
wieś – dodał prezes IPN.

Wieczorem, na fasadzie Pałacu Pre-
zydenckiego ukazała się okolicznościo-
wa iluminacja przypominająca o tej wy-
jątkowej rocznicy.

****
12 maja 1981 roku Warszawa stała 

się miejscem świętowania polskich rol-
ników i mieszkańców wsi. „Warszawska 
katedra wypełniona do ostatniego miej-
sca polskimi chłopami.  Ich modlitwa 
dociera do sklepienia, które słuchało 
również królów Polski. Ta msza różni 
się od tej przed poprzednią próbą reje-
stracji Solidarności Wiejskiej - w  rozbi-
tym kościele przy Żytniej w  poczuciu, 
że to chyba nie jeszcze pora sukcesu. 
Teraz jest inaczej… wiara i  pewność, że 
tym razem się uda. Rolnicy zwartym 
pochodem podążają pod gmach sądu. 
Na murach sądu wykuty napis w  ka-
mieniu „Sprawiedliwość mocą i  ostoją 
Rzeczypospolitej” - NSZZ Rolników In-
dywidualnych zostaje zarejestrowany! 
Radosny pochód i  hołd na Placu Zwy-
cięstwa złożony tym z  grobu Niezna-
nego Żołnierza, którzy swym życiem 
utorowali nam drogę - idziemy nią! Nad 
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głowami rolników przypadkowo poja-
wia się napis z nazwą hotelu „Victoria”- 
zwycięstwo! Płyną przemówienia oraz 
łzy po twardych chłopskich twarzach, 
te łzy których nie wycisnęła krzywda 
i poniewierka, a wycisnęła ogromna ra-
dość, łączą się z krwią tych z Grobu, two-
rzą kolejne ogniwo naszego wielkiego, 
wspólnego zobowiązania („Rola”).

„Wstrzymaliśmy wydanie tego nu-
meru, żeby móc go otworzyć, tak pro-
stym zdawałoby się, stwierdzeniem, 
że prawa naszego kraju sankcjonują 
zbiorową wolę jego mieszkańców. Ile to 
trudu, odwagi i uporu trzeba było, żeby 
ta wola przekształciła się w prawo. Zwy-
ciężył lud, zwyciężyły siły odnowy, zwy-
ciężył zdrowy rozsądek. Przegrały siły 
wsteczne, zachowawcze. („Wola ludu 
prawem, „Siew”) Zakończył się wielo-
miesięczny, morderczy okres uporczy-
wej walki chłopów polskich o  prawo 
do zrzeszania się w związki zawodowe. 
Wszyscy świadkowie tych wydarzeń 
wiedzieli, że to co się dzieje zapisze się 
na kartach polskiej historii.

W  chwili podpisania Porozumień 
Sierpniowych 1980 r. i powstania Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” w całym kraju za-
częły powstawać analogiczne do struk-
tur pracowniczych, związki zawodowe 
skupiające rolników indywidualnych. 
Wykształciły się trzy główne nurty: 
NSZZ „Solidarność Wiejska”, NSZZ „So-
lidarność Chłopska” oraz Związek Pro-
ducentów Rolnych. Tymczasem władze 

konsekwentnie odmawiały rolnikom 
prawa do rejestracji niezależnych związ-
ków. Dopiero po strajkach chłopskich 
w  Ustrzykach Dolnych i  Rzeszowie do-
szło do podpisania pierwszych porozu-
mień z władzą.

Przełom nastąpił po strajku okupa-
cyjnym w Bydgoszczy i brutalnej pacy-
fikacji przez ZOMO protestujących na 
sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej 
działaczy „Solidarności” oraz działaczy 
chłopskich (19 marca 1981 r.). W obliczu 
strajku generalnego w całej Polsce – ko-
muniści ustąpili. 

12 maja 1981 r. Sąd Wojewódzki 
w  Warszawie zarejestrował NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność”.

Chłopski opór przeciwko komuni-
stycznym rządom miał w  Polsce długą 
tradycję. Początkowo polegał na popar-
ciu dla Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego (1945-1947) i  sprzeciwie wobec 
kolektywizacji. PRL była jedynym pań-
stwem w  sowieckim bloku, w  którym 
nie udało się jej przeprowadzić. Opór 
wsi potęgowało wspieranie przez ko-
munistyczne rządy niewydolnej wła-
sności państwowej i  „spółdzielczej” na 
wsi, a także liczne absurdy gospodarcze 
i  administracyjne, które uderzały w  in-
teresy rolników, w rękach których pozo-
stawało 80 proc. ziemi. Niezadowolenie 
wsi powiększył jeszcze kryzys gospo-
darczy drugiej połowy lat 70. XX wieku.

W  takiej atmosferze rodziły się 
pierwsze inicjatywy opozycyjne na wsi. 
Powstał m.in. Tymczasowy Komitet 

Niezależnego Związku Zawodowego 
Rolników. W  grudniu 1980 r. rolnicy 
z  Bieszczad rozpoczęli strajk okupa-
cyjny w  Ustrzykach Dolnych. Doma-
gali się m.in. rejestracji NSZZ Rolników 
„Solidarność Wiejska” oraz spełnienia 
lokalnych postulatów. Mimo pacyfika-
cji przez milicję był on kontynuowany 
wspólnie z  protestującymi w  Rzeszo-
wie. Chłopskie postulaty obejmowały 
całokształt życia na wsi, m.in. swobodę 
gospodarki ziemią, odsunięcie PZPR 
i  ZSL od wpływu na decyzje admini-
stracyjne, naukę religii i  wolność prak-
tyk religijnych, nieutrudnianie budowy 
świątyń, a  także odkłamanie historii. 
Poparcia rolniczemu strajkowi udzieliła 
NSZZ „Solidarność” oraz Kościół. Wła-
dze zostały zmuszone do rozmów i  19 
lutego 1981 r. podpisano porozumienie 
w Rzeszowie, a 20 lutego w Ustrzykach 
Dolnych. Były one dla wsi odpowiedni-
kiem Porozumień Sierpniowych 1980 r. 
Na 40. rocznicę rejestracji NSZZ RI „So-
lidarność” oraz narodzin niezależnego 
ruchu chłopskiego IPN przygotował 
plenerową wystawę „Tu rodziła się So-
lidarność Rolników, oficjalne otwarcie 
wystawy odbyło się 12 maja 2021 roku 
w  Warszawie na placu Piłsudskiego. 
Wystawa prezentuje w  ujęciu ogólno-
polskim oraz regionalnym odrodzenie 
ruchu chłopskiego, a także przełomowe 
strajki rolników w  Ustrzykach Dolnych 
i  Rzeszowie, które otworzyły drogę do 
późniejszej rejestracji związku.
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Podczas uroczystości w Łubiance list 
okolicznościowy od Przewodniczącej 
NSZZ RI Solidarność„ Teresy Hałas od-
czytała Pani Hanna Galicz – członek Pre-
zydium Związku. „Solidarność” rolnicza 
odegrała istotną rolę w  tym, by mogła 
się dokonać pokojowa transformacja po-
lityczna w  naszym kraju. To była jedna 
z kluczowych ról w tym procesie. Nie za-
pomnijmy o  tym, że „Solidarność” była 
malowana solidarycą nie tylko na czer-
wono, ale również na zielono – podkreślił 
marszałek Piotr Całbecki, nawiązując do 
słynnego logo „Solidarności”.

W toruńskim Urzędzie Marszałkow-
skim podpisany został list intencyjny 
samorządu województwa kujawsko-
-pomorskiego i  Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika dotyczący współpracy w  ra-
mach Centrum Badania Historii „Soli-
darności” i  Oporu Społecznego w  PRL, 
które będzie zajmować się teraz rów-
nież badaniami nad historią rolniczego 
demokratycznego ruchu sprzeciwu. 
Podczas ceremonii był obecny m.in. dy-
rektor centrum profesor Wojciech Polak

Dla uniwersytetu jest to bardzo waż-
ny dzień. Przystępujemy do realizacji 

zadań, które postawiło sobie powołane 
w ubiegłym roku centrum. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z  możliwości tej współ-
pracy i wsparcia pana marszałka w tym 
zakresie  – powiedział prof. Wojciech 
Wysota, prorektor UMK w Toruniu.

„Solidarność” była siłą, dzięki której 
żyjemy dziś w  wolnej Polsce. Musimy 
dbać o  polską historię, w  tym o  dzie-
dzictwo tego wielkiego ruchu społeczne-
go  – zaznaczył dyrektor Centrum Bada-
nia Historii „Solidarności” i  Oporu Spo-
łecznego w PRL prof. Wojciech Polak.

Dzisiaj mamy wielkie święto, ponie-
waż jest ten list i liczę, że będą powstawa-
ły prace magisterskie, doktorskie mówią-
ce o tamtych ludziach, którzy już powoli 
odchodzą, których jest coraz mniej. Dzi-
siejsze uroczystości są wielkim wydarze-
niem dla tego województwa, po raz pierw-
szy o toruńskiej „Solidarności” rolniczej 
będzie się mówiło w  debacie publicznej, 
po raz pierwszy nie zapomniano, że to jej 
działacze zorganizowali pierwszy prze-
marsz przez Toruń w  maju 1981 roku. 
Jestem wdzięczny, że dziś jest wreszcie 
tablica upamiętniająca „Solidarność” 
rolników, jest wreszcie tablica mówiąca 
o tym, że myśmy tutaj byli i tutaj dzia-
łali  – powiedział Przewodniczący Rady 

Kujawsko-Pomorskie obchody 
40. rocznicy rejestracji NSZZ RI 
„Solidarność”
12 maja 2021 roku w 40. rocznicę rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 
uroczystości rocznicowe odbyły się również w Toruniu, Inowrocła-
wiu i Łubiance – to miejsca, w których odbyły się kujawsko-pomor-
skie uroczystości upamiętniające rocznicę powstania Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Marszałek Piotr Całbecki i prorektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika prof. Wojciech Wysota podpisali list intencyjny 
otwierający drogę badaniom historycznym poświęconym wiejskim 
działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL. W Łubiance w po-
wiecie toruńskim zasłużeni dla chłopskiego ruchu sprzeciwu ode-
brali wysokie odznaczenia państwowe i medale okolicznościowe.
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ds. upamiętniania działalności NSZZ RI 
„Solidarność” Michał Grabianka.

Na ścianie gmachu Urzędu Marszał-
kowskiego w  Toruniu umieszczono ta-
blicę okolicznościową, którą wspólnie 
z  gospodarzem województwa odsłonili 
były wicemarszałek Senatu VIII kaden-
cji Jan Wyrowiński, poseł na Sejm i prze-
wodniczący Rady do spraw Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie 
RP Jan Krzysztof Ardanowski, wicewo-
jewoda kujawsko-pomorski Józef Ram-
lau, prorektor UMK profesor Wojciech 
Wysota i  współorganizator uroczystości 
Michał Grabianka. Autorem sfinansowa-
nej ze środków samorządu wojewódz-
twa tablicy jest toruński rzeźbiarz Zbi-
gniew Mikielewicz.

Wydarzeniom towarzyszyło otwar-
cie wystawy plenerowej „40 lat Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Za-
wodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” w  województwie toruń-
skim 1981-2021”, za przygotowanie któ-
rej odpowiada Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna – Książnica Kopernikańska 
w Toruniu.  

Dodatkowo tego dnia w  Inowro-
cławiu została odsłonięta tablica upa-
miętniająca inowrocławski strajk rolni-
ków z  16 kwietnia 1981 roku, który był 
wyrazem solidarności z  uczestnikami 
marcowych protestów „Solidarności” 
w  Bydgoszczy. Tablica została umiesz-
czona na fasadzie budynku Banku 
Spółdzielczego przy ulicy Solankowej 
11. W  uroczystości odsłonięcia udział 
wzięli m.in. wojewoda Mikołaj Bogda-
nowicz, wicemarszałek województwa 
Zbigniew Sosnowski i  przewodniczący 

NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-
-Włocławskiego Tomasz Jeziorek.

Rocznicowe obchody kontynuowa-
ne były przed kościołem pw. ks. Jerzego 
Popiełuszki w  Łubiance (powiat toruń-
ski). Mszę świętą w  intencji rolniczej 
„Solidarności” celebrował biskup ordy-
nariusz diecezji toruńskiej i administra-
tor diecezji bydgoskiej Wiesław Śmigiel, 
który następnie poświęcił tablicę pa-
miątkową ufundowaną przez rolników.

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” wystosowała list okolicznościowy 
do uczestników uroczystości, w którym 
podziękowała za upamiętnianie tych 
niezwykle ważnych dla środowiska 
rolniczego wydarzeń. Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” został 
zarejestrowany w  dniu 12 maja 1981 
roku. Rejestracja pierwszego w  Polsce 
niezależnego od władz państwowych 
rolniczego związku zawodowego była 

uwieńczeniem wieloletnich działań 
polskich rolników o  prawa, godność 
i  podmiotowość. Dzisiejsze uroczystości 
zorganizowane przez Państwa w  Ino-
wrocławiu, Toruniu oraz Łubiance są 
pięknym uhonorowaniem postawy i za-
angażowania działaczy NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, którzy 
od ponad 40 lat nieprzerwanie działają 
na rzecz rolników indywidualnych i pol-
skiej wsi, w  obronie interesów rolników 
indywidualnych i  polskich gospodarstw 
rodzinnych. – napisała Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas.

W  oficjalnej części uroczystości 
wręczone zostały odznaczenia pań-
stwowe i  związkowe. Złotą Odznakę 
Zasłużony dla NSZZ RI „Solidarność” 
przyznano  m.in. Ludwikowi Całbeckie-
mu (pośmiertnie), ojcu marszałka Piotra 
Całbeckiego. Wyróżnienie z  rąk Hanny 
Galicz odebrała Małgorzata Całbecka, 
córka odznaczonego.   Okolicznościowe 
medale wręczył rolnikom, działaczom, 
osobom wspierającym i  przedstawicie-
lom organizacji także marszałek woje-
wództwa.

Ostatnim punktem uroczystości 
była poprowadzona przez działacza 
NSZZ RI „Solidarność” Michała Grabian-
kę debata historyczna, w  której udział 
wzięli profesor Wojciech Polak, publi-
cysta i znawca historii NSZZ RI „Solidar-
ność” Andrzej Kaczorowski oraz doktor 
Katarzyna Tomkowiak z  Książnicy Ko-
pernikańskiej w Toruniu.

  Wcześniej odsłonięto tablicę upa-
miętniającą rolniczą „Solidarność” z na-
zwą odcinka drogi wojewódzkiej nr 553.
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W  skierowanym do ministra pi-
śmie Przewodnicząca podkreśliła, 
że w  tegorocznej kampanii wprowa-
dzono szereg istotnych zmian jeśli 
chodzi o  wnioski w  tym podstawo-
we zmiany wnioskowania o  płatno-
ści poprzez rezygnację z  możliwości 
złożenia oświadczenia o braku zmian 

w  stosunku do roku poprzedniego 
i  konieczność podawania struktury 
upraw dla gospodarstw do 10 ha czy 
chociażby brak spersonalizowanych 
formularzy wniosków wraz z  mate-
riałem graficznym, które to znacz-
nie ułatwiały rolnikom ubieganie 
się o  dopłaty bezpośrednie. Ponadto 
wprowadzono szereg dodatkowych 
warunków dotyczących samych 
płatności m.in.: dodatkowe wymogi 
dla płatności do pomidorów, zmiany 
w  płatności do roślin strączkowych 
na ziarno czy brak płatności do od-
miany konopii Finola.   Są to zmiany 
dość istotne dla rolników, szczególnie 
dla rolników, którzy do tej pory skła-
dali wnioski w  formie uproszczonej 

lub nie składali ich w  ogóle, stosując 
dostępny mechanizm oświadczenia 
o  braku zmian w  stosunku do roku 
poprzedniego, których rolnicy złożyli 
w  całej Polsce w  poprzedniej kampa-
nii ponad dwieście tysięcy.

Przewodnicząca podkreśliła, że ze 
względu na możliwość obsługi rolni-

ków przez doradców z  mniejszą czę-
stotliwością ze względu na Covid-19 
i  obostrzenia, wydłużają się także 
same procedury związane z  przy-
gotowaniem wniosku mimo bardzo 
ważnej roli, jaką spełniają punkty 
konsultacyjne w  ARiMR i  sami do-
radcy, których zaangażowanie trze-
ba docenić. Ponadto, co podkreślają 
sami rolnicy ze względu na opóźnio-
ną wiosnę, która w  wielu miejscach 
kraju jest zimna i z przeważającą licz-
bą opadów, utrudniony jest wysiew 
wszystkich roślin, dlatego też rolnicy 
nie są jeszcze w  stanie w  tej chwili 
złożyć wniosków.

Jest to kolejne wystąpienie NSZZ 
RI „Solidarność” w  sprawie tegorocz-

nej kampanii składania wniosków 
o  płatności bezpośrednie. W  wyniku 
wcześniejszego wystąpienia Związ-
ku w  celu ułatwienia pracy dorad-
com Agencja Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa wprowadziła   
możliwość telefonicznego uzyskania 
przez rolnika niezbędnych danych do 
zalogowania się do aplikacji eWnio-
sekPlus po przeprowadzeniu pozy-
tywnej weryfikacji tożsamości osoby 
dzwoniącej.

W  odpowiedzi otrzymanej od 
Ministerstwa Rolnictwa czytamy, że 
Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Grzegorz Puda wychodząc naprze-
ciw postulatom zgłaszanym przez 
środowiska rolnicze, podjął decy-
zję o  przedłużeniu o  jeden miesiąc,  
tj. do 17 czerwca br. terminu składa-
nia wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz niektórych płat-
ności w ramach PROW (dotyczy dzia-
łania Rolnictwo ekologiczne, dzia-
łania Dobrostan zwierząt, płatności  
ONW, Działania rolno-środowiskowo-
-klimatycznego oraz premii w ramach 
działania zalesieniowego). 

Należy również pamiętać, że 
wnioski będzie można składać rów-
nież po 17 czerwca tj. do dnia 12 lip-
ca, z  tym że za każdy dzień roboczy 
opóźnienia należna kwota płatności 
zostanie pomniejszona o 1% (z wyjąt-
kiem przypadków kiedy opóźnienie 
jest wynikiem działania siły wyższej 
lub wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności).

Wniosek NSZZ RI „Solidarność” w sprawie 
wydłużenia terminu składania wniosków 
o płatności bezpośrednie
W związku z licznymi sygnałami napływającymi od rolników w sprawie wniosków o płatności bezpo-
średnie za rok 2021, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas 22 kwietnia br. wystąpiła do 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej 
celem wydłużenia terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie co najmniej do 15 czerwca 
2021 roku. W efekcie termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich został prze-
dłużony do 17 czerwca br.
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W  dniu 8 kwietnia br. z  inicjatywy 
Kandydata na Rzecznika Praw Obywa-
telskich Bartłomieja Wróblewskiego 
odbyło się spotkanie z Prezydium Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Prezy-
dium Rady Krajowej po wysłuchaniu 

kandydata na Rzecznika Praw Obywa-
telskich udzieliło poparcia tej kandyda-
turze.

Zgodnie z  zapowiedziami i  dekla-
racjami kandydata na Rzecznika Praw 
Obywatelskich jednym z  głównych 
i  kluczowych obszarów jego działalno-
ści będą sprawy związane z polską wsią 
i  rolnictwem w  szczególności kwestie 
związane z wolnością i prawem rolników 
do prowadzenia działalności rolniczej, 
przeciwdziałaniem ograniczeniom wol-
ności gospodarczej i  wykonywania za-
wodu rolnika, a  także kwestie związane 
z wolnością i prawami mieszkańców te-
renów wiejskich w tym przeciwdziałanie 
wykluczeniu edukacyjnemu, kulturalne-
mu, transportowemu.

W  celu realizacji ww. priorytetów 
kandydat na RPO zadeklarował powo-
łanie swojego zastępcy do spraw wsi 
i  rolnictwa oraz stworzenie w  tym celu 
w ramach Biura Rzecznika Praw Obywa-

telskich specjalnej komórki zajmującej 
się stricte sprawami wsi i rolnictwa.

W czasie spotkania Prezydium Rady 
Krajowej zwróciło uwagę na szereg 
problemów, które powinny znaleźć się 
w  obszarze zainteresowania Rzecznika. 

Wśród podstawowych kwestii Prezy-
dium zwróciło uwagę na kwestie zabez-
pieczenia emerytalnego rolników, w tym 
postulowane od wielu lat, będące przed-
miotem porozumienia Związku z Prezy-
dentem RP, kwestie braku konieczności 
przekazywania ziemi w zamian za pełną 
emeryturę rolniczą, co zdaniem Związku 
będzie gwarantować ochronę konstytu-
cyjnego prawa, zawartego w artykule 64 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium zwróciło także uwagę na 
kwestie związane planami zagospoda-
rowania przestrzennego w  wielu wy-
padkach utrudniających prowadzenie 
działalności rolniczej, kwestie związane 
z  odszkodowaniami w  uprawach powo-
dowanymi przez zwierzęta łowne i  dzi-
kie ptactwo, kwestie tuczu wielkoprze-
mysłowego, a także na kwestie związane 
ze swobodą prowadzenia działalności 
rolniczej w  tym prawa do prowadzenia 
hodowli.

Zwrócono także uwagę na trudności 
i problemy związane z prawem spadko-
wym (w tym prawa do zasiedzenia także 
w kontekście gruntów zajętych pod linie 
energetyczne), a także kwestie związane 
z  prawem geodezyjnym i  kartograficz-

nym w  rolnictwie, które nastręczają rol-
nikom wielu problemów także ze wzglę-
du na wieloletnie zaszłości.

Wśród poruszanych problemów 
znalazła się także kwestia tzw. organiza-
cji proekologicznych i  pro zwierzęcych, 
których działalność niejednokrotnie po-
woduje trudności w  prowadzeniu dzia-
łalności rolniczej.

Większość tych kwestii przewijała się 
także w  wypowiedziach kandydata na 
RPO i  spotkała się z  jego zainteresowa-
niem i przede wszystkim zrozumieniem 
problemów wsi i  rolnictwa, a  także pro-
blemów samych rolników.

W związku z powyższym Prezydium 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” po-
zytywnie oceniło deklaracje kandydata 
na RPO dotyczące wsi i rolnictwa w kon-
tekście działalności Rzecznika Praw Oby-
watelskich i udzieliło poparcia kandyda-
towi na Rzecznika Praw Obywatelskich 
Bartłomiejowi Wróblewskiemu.

Posiedzenie Prezydium NSZZ RI 
„Solidarność”
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Historia instytucji  opartych na idei wzajemności sięga  
na ziemiach polskich okresu średniowiecza, rozpoczyna się 
bowiem z chwilą przyjęcia przez Mieszka I Chrztu  w 966 
r., a zatem wtedy, kiedy Polska staje się częścią Christiani-
tas  czyli cywilizacji średniowiecznej Europy  zespolonej 
w realizacji chrześcijańskich ideałów. Jej fenomen polegał 
między innymi na tym, że swoim zasięgiem obejmowała  
i zespalała całą społeczność: od elit począwszy, na masach 
ludowych skończywszy. W istocie bowiem, rodowód orga-
nizacji opartych o idee wzajemności i solidarności wywo-
dzi się właśnie z przenikania chrześcijańskiego braterstwa 
do stosunków gospodarczych, dążenia do pomocy, ochro-
ny najsłabszych, prymatu etyki nad czystą ekonomią i ra-
chunkiem finansowym. Elementy takiego podejścia do ak-
tywności gospodarczej odnajdziemy w ówczesnych wspól-
notach religijno-gospodarczych, bractwach lub fundacjach 
ustanawianych przez osoby świeckie albo kościelne. Orga-
nizacje te nie tyle dążyły do maksymalizacji swoich zysków, 
co do zaspokojenia potrzeb wspólnoty: miejskiej, wiejskiej 
lub zawodowej. Nikt nie mógł zostać pozostawiony same-
mu sobie, nikt nie był wykluczony, zwłaszcza człowiek 
ubogi, chory, stary, ale też osierocone dziecko, wdowa lub 
pogorzelec. Instytucje o  wzajemnościowym charakterze 
realizowały bowiem w  praktyce idee miłosierdzia, solida-
ryzmu społecznego. Znakomitym przykładem takiego po-
dejścia do „biznesu” stanowią powstające w całej Europie 
i Polsce banki pobożne, znane u nas przede wszystkim za 
sprawą ks. Piotra Skargi, lub kasy zbożowe. Z kolei korzenie 
ubezpieczeń wzajemnych odnajdziemy w  średniowiecz-
nych cechach rzemieślniczych bądź związkach czeladni-
czych, gildiach kupieckich, ale i w maszoperiach rybackich 
czy gwarectwach górniczych. Przykładem organizacji tego 
typu były XVI-wieczne śląskie spółki brackie. Pobierały one 
specjalne składki od swoich członków, ale też wypłacały za-
pomogi i renty dla chorych górników, także wdów i sierot, 
prowadziły również kasę pogrzebową. Często – i to stanowi 
o ich oryginalności i odmienności – instytucje te powstawa-
ły z pobudek charytatywnych, dla wsparcia najuboższych, 
ich usługi adresowane były specjalnie do określonych 
członków społeczności lokalnej i  tylko do nich.  Nawet 

dużo później-
sze, powstające 
w czasach nowo-
żytnych, zwłasz-
cza pod koniec 
XVIII i od począt-
ku XIX w., insty-
tucje o  charakte-
rze samopomo-
cowym – jak banki oszczędnościowe, kasy groszowe, banki 
parafialne, kasy oszczędnościowe, towarzystwa wzajemne-
go kredytu czy też spółdzielnie oszczędnościowo-pożycz-
kowe  – zachowywały tę podstawową regułę działania: nie 
dla zysku, ale dla  dobra wspólnego. Warto podkreślić i to, 
że zanim nowożytne państwo w  sposób uporządkowany 
zajmie się organizacją ubezpieczeń, zanim w  XIX i  XX w. 
powstaną zakłady ubezpieczeń społecznych lub  towarzy-
stwa ubezpieczeń wzajemnych, cały ten obszar aktywności 
społeczno-gospodarczej znajduje się w zasadzie w rękach 
lokalnych organizacji pomocowych lub samopomocowych 
o  kościelnym albo świeckim charakterze, powstających 
„oddolnie”. Liczne dawne stowarzyszenia ogniowe, związ-
ki groblowe, kasy ogniowe, kasy pogrzebowe, fundusze 
emerytalne są tego najlepszym przykładem.

Pierwsze polskie nowoczesne instytucje ubezpieczeń 
wzajemnych powstały w okresie zaborów, w 2 poł. XIX w. 
Były to: Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia 
„Florianka” oraz Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie 
w Poznaniu „Vesta”. Na przełomie XIX i XX w. działało wiele 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW), stanowiły 
one aż 60 % całego ówczesnego rynku ubezpieczeniowego. 
W 1918 r. w niepodległej Polsce funkcjonowały 42 TUW-y, 
przed wybuchem II wojny było ich 52. Warto i dzisiaj o tej 
tradycji pamiętać i do niej nawiązywać. Obecnie na całym 
świecie TUW-y działają w  74 państwach i  zrzeszają 400 
mln członków.

Janusz Ossowski
Dyrektor

Spółdzielczego Instytutu Naukowego

„A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej (…)
Jeden drugiego brzemiona noście (…)”

św. Paweł

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
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PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do pozostania na 
wsi i rozwijania rolniczego biznesu. Do tej pory z takiej pomo-
cy skorzystało 25 tys. adeptów rolnictwa, którym na zawodo-
wy start ARiMR przyznała łącznie prawie 3 mld zł. 

Finansowa pomoc w  postaci bezzwrotnej premii dla 
młodego rolnika wynosi 150 tys. zł. Dotację mogą otrzymać 
osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej 
niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(lub uzupełnią je w  ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o  przyznaniu pomocy); mają gospodarstwo rolne 
o powierzchni minimum 1 ha; rozpoczęły prowadzenie dzia-
łalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo 
o  wielkości ekonomicznej mieszczącej się w  przedziale od  
13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa. 

Środki wypłacane są w dwóch ratach: 
◆ 120 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decy-

zji o przyznaniu pomocy;
◆ 30 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Zgodnie z  przepisami całe 150 tys. zł premii trzeba prze-
znaczyć na inwestycje służące działalności rolniczej lub przy-
gotowaniu do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwo-
ty młody rolnik musi wydać na środki trwałe. 

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH 
GOSPODARSTW 

Ponad 45 tys. małych gospodarstw rolnych otrzymało do tej pory 
od ARiMR decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój 
na łączną kwotę ok. 2,7 mld zł. Dotacja, jaką rolnik może otrzy-
mać w ramach tego programu, wynosi 60 tys. zł. 
Bezzwrotna premia jest wypłacana w dwóch ratach:
◆ 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji 

o przyznaniu pomocy;
◆ 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

PREMIEPREMIE
Możesz złożyć wniosek

O  taką pomoc finansową może starać się rolnik posiada-
jący gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rol-
nych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji 
w  zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość 
ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż  
13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczo-
na w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednocze-
snego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na eta-
cie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić 
co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów). 

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rol-
niczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzy-
manej premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich 
katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, 
remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urzą-
dzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w  za-
kup gruntów, stada podstawowego zwierząt gospodarskich 
czy założenie sadów i plantacji wieloletnich. 

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłaco-
no pomoc finansową z  następujących programów wsparcia: 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, „Różnicowanie w  kierunku działalności 
nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję-
tych PROW 2007-2013, a  także „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”; „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 
„Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. 

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI
W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać 
do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście 
np. korzystając z  wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną 
w  placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednic-
twem skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, 
pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 

W  Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o  wsparcie finansowe 
z  dwóch cieszących się dużym zainteresowaniem działań PROW 2014-2020. Do 29 maja 2021 r. o  bezzwrotne 

premie mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

DLA MŁODYCH ROLNIKÓW DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 
I MAŁYCH GOSPODARSTWI MAŁYCH GOSPODARSTW

fot. Adobe Stock
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INSPECJA 
BEZPIECZEŃSTWA 
ŻYWNOŚCI 

Jest sprawniej, bezpieczniej i  szczel-
niej. Ministerstwo Rolnictwa podsumo-
wało prawie rok nadzoru nad bezpieczeń-
stwem żywności sprawowany tylko przez 
Inspekcje Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych. Widocznych zmian 
na plus jest więcej. Jak choćby ta, że kon-
troli w zakładzie w jednym czasie, nie pro-
wadzi już kilka różnych inspekcji. Właśnie 
mija 10 miesięcy odkąd żywność na każ-
dym etapie jej produkcji i sprzedaży kon-
trolowana jest przez jedną instytucję. To 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych bada teraz zarówno 
warunki i sposób wytworzenia żywności, 
surowce jak i to co dzieje się z nią w hur-
towniach i sklepach. Także internetowych.

WIRUS 
KONTROLOWANY

Bruksela zmienia zasady hodowli 
tuczników w krajach dotkniętych afrykań-
skim pomorem świń. Specjalne wytyczne, 
co do większej bioochrony przed wirusem 
mają być wprowadzane sukcesywnie do 
końca roku. Po ich spełnieniu będzie moż-
na zrezygnować z uciążliwych badań świń 
przed sprzedażą i swobodnie sprzedawać 
żywiec na rynek.

Kwestia dodatkowych zabezpieczeń 
przed chorobą. Ci, którzy utrzymują tucz-
niki będą musieli wyznaczyć przed wej-
ściem do chlewni tak zwaną strefę brudną 
i strefę czystą. Tak, żeby można było umyć 
dłonie i  je zdezynfekować. Podobnie 
z  obuwiem. Chlewnia i  paszarnia będą 
musiały być ogrodzone.

SPADEK CEN MIĘSA 
Z DZIKA

Dziczyznę można lubić lub nie, ale 
wartości odżywczych nie sposób jej od-
mówić. Mogłoby się więc wydawać, że 
kosztuje krocie, ale tak nie jest. Ceny sku-
pu mięsa z dzika lub jelenia bardzo spadły. 
I okazuje się, że to poważny problem.

INFORMACJE PRASOWE
WIĘCEJ SOJI 

W Polsce na uprawę soji decyduje się 
coraz więcej rolników. Jak podaje Agen-
cja Restrukturyzacji w zeszłym roku areał 
wzrósł do 19 tysięcy hektarów. Tegoroczne 
siewy, nieco opóźnione z powodu pogody, 
dobiegają końca. Do niedawna egzotycz-
na, dziś bardziej popularna i  praktyczna. 
Pan Janusz uprawia ją w swoim gospodar-
stwie już od 8 lat. Tegoroczny siew odbył 
się późno, bo soja jest rośliną ciepłolubną. 
Temperatura gleby na 5-centymetrowej 
głębokości siewu powinna wynosić po-
nad 8 stopni Celsjusza. Ważny jest też sam 
dobór nasion.

REHABILITACJA DLA 
ROLNIKÓW PO COVID 19

KRUS uruchamia rehabilitację dla 
rolników po covid-19. W  specjalnie przy-
gotowanych ośrodkach będzie można 
wrócić do pełnej sprawności fizycznej 
i psychicznej po przebytym zakażeniu ko-
ronawirusem. To nie jedyna nowość jaką 
w jubileuszowym roku KRUS przygotował 
dla rolników. Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego działa od 30 lat, w 16 od-
działach regionalnych obsługuje blisko 2 
miliony 300 tysięcy ubezpieczonych. Za-
pewniając im zarówno opiekę zdrowotną 
jak i świadczenia rentowo-emerytalne. To 
także wypłata odszkodowań za wypadki 
przy pracy i  wsparcie pielęgnacyjne. Od 
roku KRUS działa też w ramach rządowej 
tarczy antykryzysowej, minimalizując ne-
gatywne skutki pandemii korownawirusa.

PLAN ODBUDOWY 

2 miliardy 200 milionów euro - ta 
kwota ma szansę trafić na polską wieś 
w  ramach Krajowego Planu Odbudowy. 
To dwukrotnie więcej niż cały budżet 
unijnego programu SAPARD, który przed 
akcesją do Unii modernizował polskie go-
spodarstwa. Wysokość środków jakie rząd 
zaplanował w  ramach Krajowego Planu 
Odbudowy na sektor rolno-spożywczy są 
gigantyczne. Stanowią 6% całego budżetu 
przeznaczonego na wsparcie gospodarki 
po pandemii koronawirusa. Poza środkami 

na rozwój i wzmocnienie sektora finanso-
wane będą też między innymi termomo-
dernizacja budynków mieszkalnych na 
terenach wiejskich oraz inwestycje gmin 
w kanalizacje, wodociągi i cyfryzację.

NAWOZY DROŻEJĄ 

To w dużej mierze od nawozów zale-
ży ilość i  jakość plonów. Ale ich zakup to 
jeden z największych wydatków w gospo-
darstwie, wielu więc planuje go tak, by za-
płacić jak najmniej. Zwłaszcza, że szykują 
się kolejne podwyżki. Nawozy drożeją nie 
tylko u nas, ale i na całym świecie. Problem 
globalny szybko stał się lokalny. Na przy-
kład gaz ziemny, który stanowi nawet 70% 
kosztów produkcji zwłaszcza w nawozach 
azotowych w ciągu roku podrożał cztero-
krotnie. Rosną także ceny fosforytów i soli 
potasowej, wykorzystywanych z kolei do 
produkcji nawozów wieloskładnikowych.

PTASIA GRYPA

Służby weterynaryjne zmieniają stra-
tegię walki z grypą ptaków. Chodzi o szyb-
sze wykonywanie testów na obecność 
wirusa i  przewidywanie gdzie choroba 
może zaatakować. Nowe podejście będzie 
dotyczyło raczej już przyszłego sezonu 
grypowego, bo ten w  ciągu kilku tygodni 
ma się skończyć. Na wniosek ministra 
rolnictwa w  kraju powołane zostaną trzy 
dodatkowe laboratoria do badania próbek 
z grypą ptaków. Tak, żeby odciążyć Insty-
tut w  Puławach, który oprócz choroby 
u  ptaków bada również ASF w  trzodzie 
chlewnej i koronawirusa u norek. Większe 
możliwości badawcze to więcej testów 
wykonanych w ciągu doby.

Nabór wniosków 
o wsparcie na 
zalesianie

Od 1 czerwca do 2 sierpnia odbywać 
się będzie nabór wniosków o  przyzna-
nie wsparcia na zalesienie w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
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Wsparcie na zalesienie przyznawane 
jest rolnikom, którzy są właścicielami lub 
współwłaścicielami gruntów przezna-
czonych do zalesienia lub gdy grunty te 
stanowią własność małżonka. Beneficjen-
tem w zakresie kosztów założenia uprawy 
leśnej mogą być również jednostki samo-
rządu terytorialnego i jednostki organiza-
cyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc przyznawana jest na założe-
nie uprawy leśnej. Jest to jednorazowe 
wsparcie na zalesienie w wysokości od 8 
307 zł/ha do 12 707 zł/ha. W kolejnych 5 
latach wypłacana jest premia pielęgnacyj-
na w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/
ha. Dodatkowo przez 12 lat przyznawana 
jest premia zalesieniowa (będąca rekom-
pensatą za wyłączenie gruntu z produkcji 
rolniczej) w wysokości 1 215 zł/ha.

W  2021 r. wprowadzono korzystną 
zmianę dla beneficjentów poddziałania za-
lesieniowego, polegającą na zwiększeniu 
z 20 ha do 40 ha maksymalnej powierzch-
ni, do której można ubiegać się o  pomoc. 
Zmiana umożliwi beneficjentom, którzy 
uczestniczyli w  poddziałaniu zalesienio-
wym ubieganie się o  pomoc do nowych 
powierzchni, natomiast nowi wniosko-
dawcy będą mieli możliwość wnioskowa-
nia o pomoc do większego obszaru.

Wnioski można składać w  biurach 
powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę wnioskodawcy.

Wsparcie ekosystemów 
leśnych w ramach 
PROW 2014-2020

17 maja 2021 r. rozpocznie się nabór 
wniosków o przyznanie wsparcia na in-
westycje zwiększające odporność eko-
systemów leśnych i ich wartość dla śro-
dowiska w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Nabór potrwa do 27 czerwca 2021 r.
Do kogo skierowane jest wsparcie?

Wsparcie w  ramach tego poddziała-
nia skierowane jest do  właścicieli lasów 
prywatnych. Przedmiotem pomocy są 
inwestycje przyczyniające się do prze-
kształcenia niekorzystnej struktury drze-
wostanów na drzewostan zbliżony do 
naturalnego lub półnaturalnego.

Co obejmuje wsparcie?
Wsparcie obejmuje inwestycje w  la-

sach prywatnych w  średnim wieku 11-
60 lat, polegające na:
 przebudowie składu gatunkowego 

drzewostanów, poprzez wprowadze-
nie drugiego piętra (stawka od 8 137 
zł/ha do 9 249 zł/ha) lub podszytu 
(stawka od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha) 
lub dolesianiu luk (stawka od 12 538 
zł/ha do 14 213 zł/ha), co będzie przy-
czyniało się znacząco do zwiększania 
różnorodności biologicznej w  lasach 
prywatnych;

 zakładaniu remiz leśnych, tj. sadzeniu 
określonych gatunków roślin, w  tym 
m.in. krzewów oraz drzewek owoco-
wych (stawka 848 zł/0,1 ha), w  celu 
zwiększania odporności drzewosta-
nów na czynniki biotyczne;

 realizowaniu zabiegów pielęgnacyj-
nych – czyszczeń późnych w  drze-
wostanach 11-20 letnich, dzięki którym 
podnoszona będzie naturalna odpor-
ność drzewostanu na zmiany klimatu 
(stawka od 764 zł/ha do 917 zł/ha).

Korzystna zmiana w poddziałaniu
W  2021 r. wprowadzono korzystną 

zmianę dla beneficjentów poddziałania, 
polegającą na zwiększeniu z 20 ha do 40 
ha maksymalnej powierzchni, do której 
można ubiegać się o pomoc na inwestycje 
leśne w całym okresie PROW 2014-2020. 
Zmiana umożliwi beneficjentom, którzy 
uczestniczyli w  poddziałaniu leśnym 
ubieganie się o  pomoc do nowych po-
wierzchni, natomiast nowi wnioskodaw-
cy będą mieli możliwość wnioskowania 
o pomoc do większego obszaru. 

Wnioski będzie można składać w biu-
rach powiatowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, właści-
wych ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę wnioskodawcy w termi-
nie od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Posiedzenie 
prezydenckiej Rady ds. 
Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich

18 maja br. odbyło się kolejne posie-
dzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa 
i  Obszarów Wiejskich. Obrady były po-
święcone problemom dotyczącym za-

dłużenia polskich gospodarstw rolnych 
oraz kwestiom związanym z  potrzebą 
wsparcia rolników w związku z epidemią 
COVID-19.  W  posiedzeniu uczestniczyła 
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” 
Teresa Hałas.

Podczas spotkania Ministerstwo 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi przedstawiło 
informacje na temat stanu zadłużenia go-
spodarstw rolnych w Polsce, w tym infor-
macje o liczbie gospodarstw, które zaprze-
stały wykonywania obsługi zaciągniętych 
kredytów, objętych windykacją komor-
niczą, z  kredytami przeterminowanymi 
i zagrożonymi z prognozą zmiany sytuacji 
w przyszłości.

Podsumowano także wnioski doty-
czące funkcjonowania ustawy z  dnia 9 
listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłu-
żenia podmiotów prowadzących gospo-
darstwa rolne, a  w  szczególności liczby 
zrestrukturyzowanych gospodarstw oraz 
barier utrudniających udzielenie sku-
tecznej pomocy zadłużonym rolnikom. 
Podkreślono znaczenie efektywności 
systemu wsparcia w tym zakresie z uwagi 
na oddziaływanie gospodarcze problemu 
i skutki ekonomiczne w skali całego pań-
stwa. Przedstawiciele KOWR zaprezento-
wali informacje zawierające dane o ilości 
oddłużonych gospodarstw, procedurach 
KOWR-u związanych z oddłużaniem oraz 
wnioski płynące z analizy barier utrudnia-
jących gospodarstwom rolnym otrzyma-
nie wsparcia z programów pomocowych. 

Ministerstwo Rolnictwa przedstawi-
ło także informacje dotyczące systemu 
pomocy i  zasad wsparcia dla rolników 
w związku z pandemią COVID-19. Człon-
kowie Rady odnieśli się w  dyskusji do 
sprawozdania ministerstwa, formułując 
również postulaty dotyczące zmian o cha-
rakterze legislacyjnym, które pozwoliłyby 
także w przyszłości, w warunkach powro-
tu do normalności, w  optymalny sposób 
umiejscowić producentów rolnych w sys-
temie polskiej gospodarki narodowej oraz 
w obrocie ekonomicznym.

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof 
Ardanowski, podsumowując posiedze-
nie, podkreślił, że dla przyszłości polskie-
go rolnictwa ważna jest restrukturyzacja 
kredytów nie tylko przeterminowanych, 
ale także tych zagrożonych utratą zdolno-
ści spłaty – inicjatywa niezbędnych zmian 
powinna wyjść ze strony MRiRW.
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Przy pomocy platformy Interactio, 
23 kwietnia 2021 roku odbyło się posie-
dzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego 
Owoce i  warzywa. Z  ramienia NSZZ RI 
„Solidarność” w  posiedzeniu uczestni-
czył Pan Krzysztof Krześniak. Obradom 

przewodniczył  Garcia Fernandez (SA-
CAR). Do proponowanego porządku ob-
rad nie wniesiono poprawek.

Pierwszym omawianym punktem 
porządku obrad był przegląd sytuacji 
rynkowej, w tym kształtujące się trendy 
rynkowe i ich wpływ na rynek owoców 
i warzyw w czasie pandemii COVID.

Prezentację w  imieniu DG AGRI 
przedstawił Adam Kowalski, który 
w  swoim wystąpieniu skupił się na 
trendach i  perspektywach rynkowych 
dwóch produktów – jabłek i  pomarań-
czy.

Areał sadów jabłoniowych zajmuje 
490  000 ha, 73% tej powierzchni zaj-
mują sady czterech państw, najwięk-

szych producentów jabłek w UE. Ostat-
ni sezon charakteryzował się większym 
popytem wewnętrznym (przyczyn na-
leży upatrywać w pandemii) i nieco niż-
szymi plonami, co w  efekcie spowodo-
wało ograniczenie eksportu do krajów 

trzecich. Spożycie jabłek na głowę to  
15 kg w roku.

Powierzchnia uprawy pomarańczy 
w  UE to 270  000 ha, z  czego na Hisz-
panię przypada 52% a  na Włochy 29%. 
Dominuje spożycie świeżych pomarań-
czy (81% produkcji). Oczekuje się spad-
ku importu, tendencja w eksporcie jest 
wzrostowa. Średnie spożycie wynosi  
13 kg na mieszkańca UE.

Drugi prelegent, Juri Mara przedsta-
wiła ogólną sytuację na rynku owoców 
i  warzyw, z  uwzględnieniem warun-
ków klimatycznych, pandemicznych, 
handlu międzynarodowego i  danych 
ekonomicznych. W  drugim tygodniu 
kwietnia 2021 r. fala przymrozków po-

czyniła w  wielu uprawach w  Europie 
(winogrona, brzoskwinie, nektaryny, 
morele oraz w mniejszym stopniu w za-
leżności od kwitnienia i  ochrony roślin 
sady jabłoniowe i  gruszowe) ogromne 
straty. Temperatura spadła do rekor-

dowych poziomów, a  szkody dotyczą 
przede wszystkim takich krajów, jak 
Francja, Włochy, Chorwacja, Słowenia, 
Austria, Słowacja, Czechy, południowa 
część Niemiec, Hiszpania.

Pomimo kryzysu spowodowanego 
COVID-19, nie doszło do fragmentacji 
wspólnotowego rynku i  została za-
chowana wymiana handlowa między 
państwami członkowskimi. W  handlu 
międzynarodowym, jako pozytywna 
wiadomość powinno być traktowane 
unikanie działań odwetowych w odnie-
sieniu do owoców i  warzyw w  ramach 
sporu między Boeingiem a  Airbusem. 
Wielka Brytania w  dalszym ciągu od-
racza kwestie certyfikatów fitosanitar-

Spotkanie online Grupy 
Dialogu Obywatelskiego Owoce 
i Warzywa 23 kwietnia 2021 r.
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nych i  fizycznej kontroli towarów. Im-
port owoców w  czasie kryzysu zwięk-
szył się dzięki cytrusom. Na spadek 
eksportu miał wpływ większy popyt 
wewnętrzny i  preferencje w  sprzedaży 
na rynkach krajowych.

Handel wewnątrzwspólnotowy był 
dynamiczny, w  szczególności w  odnie-
sieniu do pomidorów, słodkiej papryki, 
cytrusów oraz jabłek i gruszek.

Marc Fleureck przedstawił informa-
cję na temat przygotowanego Komisję 
Europejską planu awaryjnego.

Celem planu jest zapewnienie przy-
stępnych cenowo dostaw i  uzyskanie 
dobrze przygotowanej wspólnej odpo-
wiedzi na wypadek kryzysu. Komisja 
zaplanuje ramy prawne dla zrównowa-
żonych systemów żywnościowych, któ-
re mają zostać wprowadzone w 2023 r. 

W  ostatnich miesiącach podmioty 
sektora owoców i warzyw wykazują się 
dużą odpornością na sytuację kryzyso-
wą. Przeprowadzono konsultacje z zain-
teresowanymi stronami na temat ocze-
kiwań dotyczących planu awaryjnego 
(zakończone w styczniu). Organizowane 
są comiesięczne spotkania z  państwa-
mi członkowskimi i  zainteresowanymi 
stronami, w tym sesja dotycząca sektora 
owoców i warzyw. 

W  uwagach do prezentacji wskazy-
wano na to, że eksport owoców i  wa-
rzyw podlega wpływom czynników 
klimatycznych, lokalnemu popytowi 
i dostępności rynku (przykład Rosja i Al-
gieria). Należy podejmować działania, 
aby w  handlu z  Wielką Brytanią digita-
lizować dokumenty i przejść na e-świa-
dectwa fitosanitarne. Sektor owoców 
i warzyw jest przyzwyczajony do wahań 
rynkowych, niemniej oczekuje dobrej 
polityki w zakresie wspólnej organizacji 
rynku (ochrona sadów i  plantacji przed 
ekstremalnymi zjawiskami atmosfe-
rycznymi, dostępność środków ochrony 
roślin).

Annette Kleimann i Alexander Klein 
przedstawili prezentację nt. wdrażania 
dyrektywy o  nieuczciwych praktykach 
handlowych.  Już kilka państw człon-
kowskich wdraża do swojego prawo-
dawstwa postanowienia dyrektywy. 
Freshfel zwrócił uwagę, że należy za-
chować w  miarę możliwości zharmoni-
zowane podejście w odniesieniu do róż-

nych przepisów dotyczących nieuczci-
wych praktyk handlowych.

Antoine Michotte i  Alexander Stein 
przedstawili informację o  dyskusji na 
temat roli norm handlowych w  zabez-
pieczaniu zrównoważonych dostaw 
żywności. Komisja przygotowuje nowe 
konsultacje w  tym zakresie. Ostatnie 
konsultacje z 2020 r. pokazały pozytyw-
ną rolę norm. Nowe konsultacje zostaną 
otwarte w  czerwcu. W  przyszłej ocenie 
Komisja zbada, czy niektóre elementy 
zrównoważonego rozwoju powinny 
zostać uwzględnione w  normach han-
dlowych.

Komitet COPA COGECA z zadowole-
niem przyjmuje uznanie roli norm han-
dlowych dla owoców i warzyw.

Kolejnym punktem spotkania była 
strategia „Od pola do stołu” (referowała 
go Cinzia Tegoni). Strategia jest jednym 
z  elementów Europejskiego Zielonego 
Ładu i  powinna zająć się różnymi wy-
zwaniami systemu żywnościowego, 
w  tym zrównoważeniem społecznym, 
środowiskowym i gospodarczym. Okre-
ślono cele w  zakresie zrównoważonej 
produkcji żywności (redukcja pestycy-
dów, redukcja nawozów, cel w  zakresie 
produkcji ekologicznej). Cele te nie są 
wiążące, ale inspirujące. 

W przypadku owoców i warzyw roz-
ważane są różne konkretne działania, 
w tym narzędzia WPR, plan działania UE 
na rzecz produkcji i konsumpcji produk-
tów rolnictwa ekologicznego (I  kwartał 
-2021), przegląd przepisów dotyczących 
środków ochrony roślin zawierających 
biologiczne substancje czynne (IV kwar-
tał -2021) oraz plan awaryjny (IV kwartał 
-2021), obowiązkowe kryteria zakupów 
żywności (III kwartał - 2021) promujące 
zdrową dietę, (IV kwartał -2021) i  stan-
dardy handlowe (II kwartał-2022) oraz 
polityka promocyjna (I  kwartał-2022). 
Komisja promuje również globalną 
transformację wspierającą współpracę 
z krajami rozwijającymi się w kierunku 
zrównoważonego systemu żywnościo-
wego.  

Komisja wraz z  państwami człon-
kowskimi dokonuje przeglądu postę-
pów w osiąganiu celów Zielonego Ładu 
w  oparciu o  zalecenia dotyczące jako-
ści wody, różnorodności biologicznej, 
rolnictwa ekologicznego, stosowania 

pestycydów i  zagrożeń z  nimi związa-
nych.

W  dyskusji przedstawiciele COPA 
COGECA podkreślali, że europejska pro-
dukcja powinna pozostać zrównoważo-
na i konkurencyjna, a zatem potrzebuje 
zestawu narzędzi, aby się rozwijać i za-
bezpieczyć dostawy żywności dla Euro-
py. Należy pobudzić badania i  innowa-
cje. Poza tym należy rozwijać produkcję 
ekologiczną, ale z należytą starannością 
równoważenia podaży i  popytu. COPA-
-COGECA apeluje również do Komisji 
o  dopilnowanie, aby podobne wymogi 
dotyczące stosowania środków ochrony 
i nawozów były zastosowanie do krajów 
trzecich, aby uniknąć nierównych wa-
runków konkurencji między producen-
tami z UE i spoza UE, co doprowadzi do 
przeniesienia produkcji do krajów trze-
cich. Mechanizmy dostosowania emisji 
dwutlenku węgla muszą zostać rozsze-
rzone na import produktów rolnych.

Produkcja ekologiczna musi być 
podtrzymywana, aby sprostać rosnące-
mu popytowi wśród europejskich kon-
sumentów. Istnieje potrzeba wzrostu 
liczby substancji naturalnych, które za-
stąpią substancje syntetyczne w ochro-
nie roślin. Dla zapewnienia nowych sub-
stancji aktywnych należy przyspieszyć 
proces ich rejestracji. Potrzeba więcej 
badań i  innowacji, aby umożliwić sto-
sowanie większej ilości alternatywnych 
substancji aktywnych.

Plan działania UE w  zakresie pro-
dukcji ekologicznej został opracowany, 
aby zapewnić osiągnięcie celu „Od pola 
do stołu”, zgodnie z  którym 25% grun-
tów rolnych będzie ekologicznych do 
2030 r. Plan działania zawiera komplek-
sowe podejście obejmujące konsump-
cję, produkcję, zrównoważony rozwój. 
Jego celem będzie utrzymanie kierowa-
nia popytem na rynku produktów eko-
logicznych, obejmującego cały łańcuch 
wartości, angażując w ten proces zarów-
no podmioty publiczne, jak i prywatne. 
Będzie również miał na celu zmobilizo-
wanie różnych narzędzi i  budżetu UE, 
w tym WPR i innych programów (bada-
nia i innowacje, promocja).

 Plan działania będzie miał na 
celu stymulowanie popytu i  zaufa-
nia konsumentów poprzez działania 
na różnym poziomie, a  mianowicie 
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identyfikowalność, handel detalicz-
ny, w  ramach programów szkolnych, 
w  publicznych „zielonych” zamówie-
niach w  stymulowaniu konwersji, 
wzmacniając zaufanie całego łańcuch 
wartości poprzez kontrole i  identyfi-
kowalność, a  także zwiększanie wkła-
du rolnictwa ekologicznego w  zrów-
noważony rozwój.

COPA COGECA podkreśliła, że ist-
nieje potrzeba przyspieszenia procesu 
rejestracji biosubstancji i uzyskania od-
powiednich naturalnych narzędzi  do 
ochrony w produkcji ekologicznej.

Rexa Horgana (DG Santo) przedsta-
wiła plan przegląd dyrektywy ws. zrów-
noważonego stosowania pestycydów. 
Pierwszy etap to ocena dyrektywy pod 
kątem poprawy uregulowań prawnych, 
ten etap  powinien zakończyć się do 
końca II kwartału 2021 roku. Drugi etap 
to ocena wpływu planowanej zmian 
w  dyrektywie – to działanie ma zostać 
zakończone do IV kwartału 2021 r. Na-
stępnie zostanie przygotowany wnio-
sek legislacyjny - powinien zostać uru-
chomiony w I kwartale 2022 r. 

Komisja otrzymała 360 informacji 
zwrotnych z portalu lepszego stanowie-
nia prawa w ramach pierwszego proce-
su oceny. Wszystkie uwagi są dostępne 
na portalu Komisji. Główny nacisk po-
łożono na stanowiska interesariuszy: 
dostosowanie dyrektywy do strategii 
„Od pola do stołu”, równowaga zdrowia 
i  ryzyka, konkurencyjność rolnictwa 
UE w  kontekście globalnym, znaczenie 
ochrony wód i stref buforowych, wpływ 
zmiany klimatu i  łagodzenie skutków 
działania agrofagów. 

Punkt dotyczący integrowanej 
ochrony przedstawił Marcin Zarzycki 
z  DG AGRI. Komisja prowadzi dwa ba-
dania dotyczące sposobu ograniczenia 
stosowania niebezpiecznych pestycy-
dów. Badania rozpoczęły się pod koniec 
ubiegłego roku, aby dokonać przeglądu 
praktyk rolniczych. Badania ocenią ko-
rzyści i  skuteczność alternatywnych 
metod ochrony tj.  np. płodozmian i me-
chaniczne odchwaszczanie w celu ogra-
niczenia stosowania pestycydów.

W dyskusji COPA COGECA wskazała, 
że ograniczenie dostępności substancji 
czynnych mogłoby prowadzić do więk-
szej odporności agrofagów i  mniejszej 

konkurencyjności europejskiego rolnic-
twa. Komisja potwierdza, że jest świa-
doma tych obaw i bierze je pod uwagę.

Informację o  rejestracji substancji 
aktywnych przedstawiła Karin Nien-
stedt DG SANTE. Komisja przypomnia-
ła, że rejestracja substancji czynnych 
opiera się na nauce i  obszernej ocenie 
ryzyka opartej na danych dostarczonych 
przez producenta. Przedstawiony został 
status substancji czynnych – mankozeb, 
abtamektyna, kaptan. Odnośnie kapta-
nu, substancja jest nadal dozwolona, 
ale otwarta jest debata w stałej komisji. 
Decyzja mogłaby zostać podjęta w ciągu 
roku. Obecnie trwają konsultacje z pań-
stwami członkowskimi, ale Komisja nie 
może jeszcze skomentować spodziewa-
nego wyniku tej dyskusji.

W  dyskusji zwracano uwagę na po-
trzebę całościowego przeglądu procesu, 
ponieważ w  krótkim czasie można po-
zbawić producentów substancji aktyw-
nych i pozostawić uprawy bez ochrony 
przed szkodnikami i chorobami grzybo-
wymi. Istnieje ryzyko, że wycofanie kil-
ku kluczowych substancji aktywnych 
pozbawi ochrony sady jabłoniowe i gru-
szowe.

W  kolejnym punkcie, przedstawi-
ciel włoskiej spółdzielni COOP SOLE 
przedstawił prezentację na temat al-
ternatywnych metod w  ochronie owo-
ców i warzyw. Spółdzielnia COOP SOLE 
produkująca truskawki we Włoszech, 
stosuje alternatywne w stosunku synte-
tycznych pestycydów metody ochrony, 
w  tym metody biologiczne i  agrotech-
niczne.

W  dalszej części posiedzenia Luc 
Berlottier z  DG AGRI przedstawił skon-
solidowane dane z lat 2014-2018 (w po-
równaniu do 2019 r.) dotyczące wyko-
rzystania budżetu środowiskowego 
w ramach programów operacyjnych or-
ganizacji producentów. Na działania śro-
dowiskowe średnio przeznacza się 15% 
budżetu. Całkowita wartość programów 
operacyjnych organizacji producentów 
osiąga 1725 miliardów euro z następują-
cym podziałem: planowanie produkcji 
(27% - około 450 milionów euro), popra-
wa jakości (25% - około 400 milionów 
euro), zwiększenie wartości handlowej 
(21% -350 mln euro), środki środowisko-
we (15% - ok. 240 mln euro), zapobiega-

nie kryzysom i  zarządzanie kryzysowe 
(6% - ok. 80 mln euro), inne środki (4% 
- ok. 65 mln euro) i  promocja (2% - ok. 
40 mln euro). Środki na działania śro-
dowiskowe dotyczą następujących ob-
szarów: produkcja ekologiczna, integro-
wana produkcja, lepsze wykorzystanie 
lub zarządzanie wodą, ochrona gleby, 
różnorodność biologiczna i utrzymanie 
siedlisk, oszczędność energii, redukcja 
odpadów, transport i marketing. 

Luc Berlottier przedstawił aktualny 
stan negocjacji trójstronnych w  spra-
wie reformy WPR, w  szczególności 
w  odniesieniu do owoców i  warzyw, 
zasady dotyczące funduszy operacyj-
nych oraz zalecenia Komisji w  sprawie 
planów strategicznych i ekoprogramów 
WPR. Komisja przedstawia przegląd 
stanu zaawansowania reform, które są 
kontynuacją rozmów trójstronnych. 
Nadal istnieją różne stanowiska Rady 
i  Parlamentu Europejskiego w  sprawie 
wspólnej organizacji rynków. W  spra-
wach strategicznych planów krajowych, 
w rozmowach trójstronnych odnotowa-
no pewne postępy. 

Giulii Medico przedstawił realizację 
programów szkolnych. Pandemia CO-
VID wpłynęła na realizację programu 
w  roku szkolnym 2019/2020 (liczba 
uczniów, budżet i wielkość dystrybucji). 
Łącznie rozdano owoce i warzywa w ilo-
ści 53 000 ton w  porównaniu z  71 200 
tonami w poprzednim roku szkolnym.

Budżet programu wyniósł 94,2 mln 
euro w tym roku w porównaniu do 119 
mln euro w  roku poprzednim. Średnia 
wykonania budżetu na program w  UE 
na lata 2019/2020 wyniosła średnio 
64,4%.  Orientacyjny budżet na lata 
2021/2022 wynosi 130,6 mln EUR. Cał-
kowity budżet zostaje zmniejszony 
z powodu Brexitu, ponieważ część przy-
padająca na Wielką Brytanię zostaje 
usunięta. Ostateczny budżet na owoce 
i  warzywa wyniesie 125,6 mln euro do 
redystrybucji między państwa człon-
kowskie. Program szkolny zostanie pod-
dany przeglądowi w  2023 r. Mapa dro-
gowa i wstępna ocena skutków zostanie 
uruchomiona w  celu zidentyfikowania 
wyzwań. 

Mathias Schuppe (DG SANTE) 
przedstawił Europejski plan walki z  ra-
kiem. Plan obejmuje 4 filary: zapobie-
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ganie, wczesne wykrywanie, diagnozo-
wanie i  jakość życia pacjentów i  osób, 
które wyzdrowiały. Budżet planu wyno-
si 4 miliardy euro i zapewnia konkretne 

działania dla wszystkich czterech fila-
rów. Zainteresowane strony powinny 
dołączyć do platformy polityki zdro-
wotnej, aby wzmocnić działania planu 

UE na rzecz walki z  rakiem, w  ramach 
którego owoce i warzywa mają do ode-
grania ważną rolę w profilaktyce opartej 
na zdrowej diecie.

W  dniu 28 kwietnia odbyło się 
spotkanie robocze „ad hoc” zorga-
nizowane przez Sekretariat Copa 
Cogeca w  Brukseli dla członków 
grupy roboczej „Wspólna Polityka 
Rolna”.  Spotkanie odbyło się zdal-
nie poprzez łącza internetowe. Na 
spotkanie to zaproszeni zostali rów-
nież przewodniczący innych grup 
roboczych. Nasz Związek repre-
zentował p. Jerzy Pośpiech członek 
grupy roboczej „Płatności bezpo-
średnie i zazielenienie” , jednak czę-
sto uczestniczy również aktywnie 
w  pracach grupy roboczej „Wspólna 
Polityka Rolna”. Dla członków gru-
py roboczej WPR Sekretariat Copa 
Cogeca rozesłał informacje o  udo-
stępnionych na swoim  portalu do-
kumentach dotyczących tematyki 
tego spotkania celem zapoznania 
się z nimi. (negocjacje PAC (21) 2933 
(rew.1); PAC (21) 2934 PAC (21) 2934 
(wersja 1). 

Spotkanie dotyczyło omówienia 
spraw związanych z:
1. Stanem zaawansowania rozmów 

trójstronnych Parlamentu Euro-
pejskiego, Komisji Europejskiej 
i  Rady Europy, dotyczących re-
formy przyszłej WPR. W  tej czę-
ści omówione zostały  bardziej 
szczegółowo tematy związane 
z treścią wersji roboczej projektu 
rozporządzenia dotyczącego or-
ganizacji producentów rolnych, 
odstępstwa od zasad w organiza-
cji producentów, warunkowości 

w  organizacji i  skutki w  aspek-
tach społecznych. Omówiono 
postępy prac nad przyszłą WPR 
pod prezydencją portugalską ze 
szczególnym uwzględnieniem 
prac nad definicją „Rolnika ak-
tywnego zawodowo”. Kwestia 
tej definicji jest polem dyskusji 
wszystkich krajów. Proponuje 
się większej elastyczności w  po-
szczególnych krajach członkow-
skich w  określeniu tej definicji. 
Poszczególni przedstawiciele 
sektorów branży przetwórczej 
podnieśli kwestie związane 
z  proporcjami dochodowości 
produkcji rolniczej i  przetwór-
czej, jako elementów określają-
cych status rolnika czy już nie 
rolnika a przetwórcy. Ze względu 
na napięte ramy czasowe spotka-
nia, czas na dyskusję i  wymianę 
poglądów był krótki. Głos zabie-
rali członkowie reprezentujący 
spółdzielnie rolnicze.

2. Stan zaawansowania prac nad Pla-
nami Strategicznymi w  poszcze-
gólnych krajach członkowskich 
UE ze szczególną uwagą na eko-
programy. Prowadzący spotka-
nie Pan Paulo Gouveia zapoznał 
członków ze stanowiskiem więk-
szości państw członkowskich do-
tyczących poziomu finansowania 
ekoprogramów. Większość kra-
jów opowiedziała się za finanso-
waniem na poziomie 25% kopert 
przeznaczonej na płatności ob-

szarowe. Zaproponowane przez 
prezydencję portugalską środo-
wiskowe normy GAEC 7, GAEC 
8 i GAEC 9 wywołały dalszą dys-
kusję i dotychczas nie osiągnięto 
wspólnego konsensusu. W  nor-
mach GAEC 9 osiągnięto częścio-
we porozumienie. 
Przypomnieć należy, że dotyczy to: 
 Minimalny udział gruntów 

rolnych przeznaczanych na 
elementy lub obszary niepro-
dukcyjne.

 Zachowanie elementów kra-
jobrazu

 Zakaz przycinania żywopło-
tów i drzew w okresie wylęgu 
i odchowu ptaków

 Dobrowolne dla państw 
członkowskich środki służą-
ce przeciwdziałaniu inwazyj-
nym gatunkom roślin

W  dalszej części udzielono gło-
su przedstawicielom innych grup 
roboczych i  przedstawienie poglą-
dów dotyczących elastyczności 
w  wprowadzaniu ekoprogramów. 
Głos zabrali przedstawiciele sektora 
ziemniaków, owoców i  warzyw, bu-
raka cukrowego i  mleka. Przedsta-
wili swoje stanowiska w  wdrażaniu 
i  realizacji ekoprogramów w swoich 
sektorach.

W  ostatnim punkcie tego spo-
tkania  przedstawiciele niektórych 
krajów prezentowali stan prac nad 
opracowaniem  strategii  w  swoich 
krajach. 

Posiedzenie 
grupy roboczej Copa Cogeca 
ds. Wspólnej Polityki Rolnej
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Nie będziemy świętować pierw-
szej rocznicy strategii od pola do 
stołu bez kompleksowej oceny skut-
ków!  

Dzisiaj mija rok od przedstawie-
nia strategii od pola do stołu przez 
Komisję Europejską w  Brukseli. Jed-
nakże, jako że strategia w  dalszym 
ciągu wzbudza zbyt wiele wątpliwo-
ści w europejskiej społeczności ludzi 
pracujących w  sektorze rolniczym 
i  rolno-spożywczym, nie możemy 
świętować tej rocznicy. Trwająca rok 
intensywna debata tylko spotęgowa-
ła nasze obawy.

20/05/2021 r.

Wspólna deklaracja

Jako sygnatariusze niniejszej de-
klaracji, nie mamy żadnych wątpli-
wości, że strategia od pola do stołu 
i  jej cele mają znaczący wpływ na 
cały łańcuch wartości w  rolnictwie, 
od rolników po systemy żywnościo-
we oraz konsumentów w  całej UE. 
Jednak konsekwencje te najprawdo-
podobniej będą inne niż pożądane 
lub oczekiwane skutki. 

Postawmy sprawę jasno, zasadni-
czo nie sprzeciwiamy się podejściu 
przedstawionemu w ramach zielone-
go ładu czy strategii od pola do stołu.  
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że 

nasz system żywnościowy powinien 
wdrożyć środki, które mają na celu 
poprawę jego zrównoważoności, naj-
szybciej jak to możliwe, jednocze-
śnie zapewniając najwyższe standar-
dy jakości oraz żywność przystępną 
cenowo.

Niemniej jednak strategia będzie 
miała wpływ nie tylko na jakość śro-
dowiskową naszego rolnictwa, ale 
również na nasze moce produkcyjne 
i  konkurencyjność, nasze przywozy 
oraz ostatecznie na ceny detaliczne. 
Mamy również do czynienia ze zna-
czącymi paradoksami, jeżeli chodzi 
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o  strukturę uogólnionych celów, 
co również zostało ukazane w  cią-
gu ostatnich lat. Kiedy zdamy sobie 
z  tego sprawę, może być już za póź-
no. Nie powinniśmy unikać dyskusji 
na temat tych paradoksów. Jako że 
mamy za dużo do stracenia, powin-
niśmy wspólnie odnieść się do tych 
kwestii, mimo że wydaje się, że na 
poziomie unijnym panuje wszech-
obecna pogarda.

Kompleksowa ocena skutków 
jest odpowiednim sposobem, aby 
rozpocząć konkretną dyskusję na 
temat meritum strategii od pola do 
stołu.  Wiceprzewodniczący Frans 
Timmermans obiecał przeprowa-
dzenie takiego badania. Jednakże 
wbrew zasadom dobrego zarządza-
nia Komisji oraz wielokrotnych za-
pewnień wiceprzewodniczącego, 
zdajemy sobie obecnie sprawę, że 
ocena skutków nie zostanie przepro-
wadzona. Zasady Komisji dotyczące 
tego tematu są jednak jasne, „wyma-
gane jest przeprowadzenie oceny 

skutków w przypadku inicjatyw Ko-
misji, które prawdopodobnie będą 
miały znaczący wpływ gospodarczy, 
środowiskowy i  społeczny (...) Oce-
na skutków gromadzi dowody, aby 
ocenić czy przyszłe unijne działania 
ustawodawcze lub te o  charakterze 
nieustawodawczym są uzasadnione 
oraz ustalić jak należy je przepro-
wadzić, aby osiągnąć zamierzone 
cele polityczne.” W  obliczu wyzwań 
dla naszego bezpieczeństwa żywno-
ściowego to zaniedbanie ze strony 
Komisji jest niezrozumiałe i  nie do 
przyjęcia. 

Indywidualne badania dotyczące 
różnych celów strategii nie są wy-
starczające. Tylko poprzez kumula-
cję oraz przeprowadzenie kontroli 
krzyżowej różnych celów zawartych 
w strategii można zdać sobie sprawę 
z  wyzwań, z  jakimi się wiąże.  Jeżeli 
chodzi o politykę handlową, ta sama 
Komisja miała odwagę zapropono-
wać przeprowadzenie komplekso-
wego badania odnośnie złożonego, 

skumulowanego wpływu ponad 60 
porozumień handlowych zawartych 
przez UE. Dlaczego więc takie dzia-
łanie nie jest możliwe w  przypadku 
strategii od pola do stołu? Dlaczego 
rząd USA przeprowadził już badanie 
dotyczące naszej własnej wiodącej 
polityki?

Zwracamy się z  prośbą o  zasto-
sowanie niniejszych trzech rozsąd-
nych zasad: oparcie polityki o  kon-
kretne dane i  dowody naukowe, 
a  nie ideologię czy stanowiska po-
lityczne, zgodnie z  zasadą lepszego 
stanowienia prawa, rozpoczęcie dia-
logu na temat konkretnych narzędzi 
i  technologii, które są w  stanie za-
chęcić społeczność rolniczą do tego 
projektu politycznego, a także zrów-
nanie poziomu ambicji pomiędzy 
unijnym rynkiem wewnętrznym 
oraz naszymi międzynarodowymi 
partnerami, którzy nie mają takich 
samych aspiracji w zakresie ochrony 
środowiska.

Jak zapowiedziano w marcu, Copa 
i  Cogeca przyjmują do wiadomości, 
że rolnictwo nie należy do pierw-
szego zbioru działalności gospodar-
czych, które zostaną objęte nową 
wersją aktu delegowanego w  spra-
wie taksonomii. Europejscy rolni-
cy i  spółdzielnie rolnicze cieszą się 
z tego odroczenia, gdyż jedynie w ten 
sposób można zapewnić spójność 
z  przyszłą WPR, dyskusje w  sprawie 
której jeszcze trwają. Przeciwnie do 
tego co błędnie twierdzi zespół do-
chodzeniowy projektu Unearthed, 

finansowanego przez Greenpeace, 
apelujemy o  rychłe uwzględnienie 
rolnictwa w  akcie delegowanym 
w sprawie taksonomii, zaraz po przy-
jęciu nowej WPR, pod warunkiem, 
że zaproponowane kryteria będą 
równoważne z  wymaganiami WPR. 
Biorąc pod uwagę znaczenie sekto-
ra rolnego w  łagodzeniu zmian kli-
matu i  względnie ograniczony czas 
poświęcony na konsultacje z  istot-
nymi stronami zainteresowanymi 
podczas pierwszego etapu negocja-
cji, Komisja podjęła ważną decyzję, 

aby dokładniej zająć się tą kwestią 
na późniejszym etapie w  oparciu 
o  kompleksowy dialog. Biorąc pod 
uwagę strategiczne znaczenie zrów-
noważonego finansowania i  wpływ 
jaki ma taksonomia na dostęp sekto-
ra rolnego do finansowania i  instru-
mentów finansowanych, ponownie 
apelujemy o  przeprowadzenie pro-
cesu w  sposób, który bezpośrednio 
zaangażuje przedstawicieli i  eksper-
tów z dziedziny rolnictwa w celu jego 
skutecznego objęcia aktem delego-
wanym po przyjęciu nowej WPR.

Opinia Copa Cogeca dotycząca 
opublikowania pierwszego 
aktu delegowanego w sprawie 
taksonomii
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Genezy wydarzeń marcowych 
w  Bydgoszczy należy dopatrywać 
się w  porozumieniach w  Rzeszowie 
i Ustrzykach, a także w odmowie Sądu 
Najwyższego dotyczącej rejestracji 
rolniczej Solidarności w  dniu 10 lute-
go 1981 roku. Skutkiem tych działań 
było połączenie sił trzech niezależ-
nie od siebie działających organiza-
cji chłopskich. Była to „Solidarność 
Wiejska”, „Solidarność Chłopska” oraz 
Związek Zawodowy Rolników Indywi-
dualnych. Te trzy organizacje 13 lutego 

1981 r. powołały Krajową Komisję Po-
rozumiewawczą NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność”. W  dniach 
8-9 marca 1981 r. w Poznaniu odbył się 
wspólny zjazd wyżej wymienionych 
organizacji, podczas którego przyjęły 
one nazwę: Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”. Na przewod-
niczącego nowopowstałego związku 
mianowano Jana Kułaja.

W  dniu 12 marca 1981 r. w  komu-
nikacie WKZ NSZZ RI „Solidarność” 

w  Bydgoszczy informowano, że Wo-
jewódzki Związek Kółek Rolniczych 
zwrócił się do związku o pomoc. Trwał 
tam spór z  własnym kierownictwem 
o  legalność niedawno odbytego zjaz-
du w  Poznaniu. Wkrótce sprzeczka 
przerodziła się w  poważny konflikt, 
który zapisał się w  historii jako „wy-
darzenia bydgoskie” lub „prowokacja 
bydgoska”.

Do zaostrzonej sytuacji doszło  
16 marca 1981 r., kiedy wojewoda zła-
mał umowę o udostępnieniu chłopom 

Wydarzenia Bydgoskiego 
Marca 1981
40 lat temu, 19 marca 1981 r. funkcjonariusze MO i SB siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy delegację „Solidarności” i brutalnie pobili trzech delegatów. Związkowcy 
mieli przedstawić sprawy dotyczące wyżywienia narodu oraz przedstawić postulaty rolników pro-
wadzących strajk okupacyjny w siedzibie bydgoskiej WK ZSL. Na wieść o zdarzeniach do Bydgoszczy 
przyjechali przedstawiciele Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W reakcji na bez-
prawną akcję w sali WRN, „Solidarność” odwołała rozmowy z władzami i ogłosiła stan gotowości straj-
kowej. Solidarność robotnicza i Solidarność chłopska w tamtym trudnym czasie, dzięki wytrwałości 
i zjednoczeniu działaczy, doprowadziły do powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.



www.solidarnoscri.pl

26 KARTKI Z KALENDARZAkwiecień/maj 2021

lokalu w  WZKiOR (Wojewódzki Zwią-
zek Kółek i  Organizacji Rolniczych). 
Wtedy to grupa ok. 50 zdesperowa-
nych rolników, na czele z  Romanem 
Bartoszcze wraz z  zarządem WZKR, 
rozpoczęła strajk okupacyjny sąsied-
niego budynku w siedzibie Wojewódz-
kiego Komitetu Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego (WK ZSL). 17 marca 
powstał Ogólnopolski Komitet Straj-
kowy NSZZ RI „Solidarność” na które-
go czele stanął Roman Bartoszcze. Do 
Bydgoszczy zaczęli przybywać rolnicy 
z  całej Polski, a  strajk przyjął formę 
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. 
Zaczęto wysuwać postulaty. Strajku-
jący domagali się przede wszystkim 
uznania przez władze partyjno-pań-
stwowe NSZZ RI „Solidarność”, jako 
reprezentanta wszystkich rolników. 

W związku z napiętą sytuacją straj-
ku chłopskiego w Bydgoszczy 19 marca 
1981 r. na sesję Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej przybyła delegacja 27 człon-
ków „Solidarności” na czele z przewod-
niczącym bydgoskiego MKZ Janem 
Rulewskim. Delegacja miała na celu 
reprezentowanie protestujących rol-
ników w  rozmowach z  przedstawicie-
lami władz. Po czterech godzinach ob-
rad Prezydium WRN niespodziewanie 
zakończyło posiedzenie. W  związku 
z  niedopuszczeniem do głosu przed-
stawicieli „Solidarności”, a  następ-
nie bezwzględnej akcji milicji doszło 

do brutalnego pobicia m.in. Michała 
Bartoszcze, Mariusza Łabentowicza, 
poturbowany został Tadeusz Szymań-
czak.

22 marca 1981 roku Prezydium OKZ 
ogłosiło gotowość strajkową rolników 
na terenie kraju. Natomiast 23 i 24 mar-
ca w  Bydgoszczy odbyło się spotkanie 
KKP NSZZ „Solidarność”, na którym 
ustalono, że 27 marca przeprowadzony 
zostanie 4-godzinny strajk ostrzegaw-
czy, a  jeśli to nie przyniesie planowa-
nego rezultatu to 31 marca odbędzie się 
strajk generalny.

W  dniach 28-29 marca 1981 roku 
w  Jarosławiu miało miejsce pierwsze 
posiedzenie OKZ NSZZ RI „Solidar-
ność”. Omawiano sytuację w Bydgosz-
czy oraz postulowano nadanie porozu-
mieniom rzeszowsko-ustrzyckim rangi 
równej porozumieniom sierpniowym.

Sytuację kryzysową po zajściach 
w  Bydgoszczy zakończyło tzw. poro-
zumienie warszawskie zawarte mię-
dzy władzami a  „Solidarnością”. Przy-
czyniły się do tego trwające kilka dni 
negocjacje, w  których uczestniczyli 
przedstawiciele Kościoła. Porozumie-
nie zawarto 30 marca 1981 roku na 
dzień przed planowanym strajkiem ge-
neralnym. Władze nie deklarowały, że 
od razu zarejestrują NSZZ RI „Solidar-
ność”, lecz obiecały, że nie będą trakto-
wać organizacji jako nielegalnej. Warto 
zauważyć, że reprezentanci rolników 

nie zostali włączeni w  skład zespołów 
negocjujących. 

Pod wpływem wydarzeń marco-
wych władze pozwoliły jednak na za-
legalizowanie rolniczej „Solidarności”. 
17 kwietnia 1981 r. w  Bydgoszczy pod-
pisano ze strajkującymi rolnikami po-
rozumienie. Porozumienie to, zwane 
bydgoskim, przewidywało rejestrację 
rolniczej „Solidarności”. 12 maja 1981 
roku Sąd Wojewódzki w  Warszawie 
zarejestrował NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”. Należy pod-
kreślić, że postulaty strajkujących rol-
ników nie miały charakteru roszczenio-
wego. Chłopi domagali się samorządu 
gospodarczego, walczyli z kontraktacją 
i  gospodarką planową, chcieli przejąć 
sprawy w swoje ręce.

Bydgoski Marzec stał się symbo-
lem walki o  wolną Polskę, przypomi-
na o  wartościach, które były i  są fun-
damentem polskiego społeczeństwa. 
Mimo brutalnej reakcji władz, nie uda-
ło powstrzymać dążenia polskich rolni-
ków do samostanowienia, nie udało się 
zdusić poczucia narodowej wspólnoty.

Obchody upamiętniające 40. roczni-
cę wydarzeń bydgoskich odbyły się  
16 marca br. w  Bydgoszczy, które roz-
poczęła Msza Św. w Kościele Jezuitów 
- parafia pw. Św. Andrzeja Boboli. Zło-
żone zostały również kwiaty pod ta-
blicą upamiętniającą strajk chłopski 
w Bydgoszczy.
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