Zatwierdzony przez Radę WZRKiOR w Bydgoszczy
Uchwałą z dnia 12-04-2013 Nr 1/02/2013

PROGRAM DZIAŁANIA
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy w 2013r.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
1. Rozwijać i doskonalić działalność struktur związkowych oraz organizacji gminnych
poprzez inicjowanie działalności Kółek i Kół Gospodyń Wiejskich oraz struktur Gminnych.
2. Wypracować strategię horyzontalną kierunków działalności i rozwoju organizacji
3. Wprowadzanie do organizacji młodych członków oraz młodzieży rolniczej ze środowisk
wiejskich oraz szkół rolniczych, uczelni.
4. Porządkowanie organizacji członkowskich, rejestracja zmian, aktualizacja członkowstwa.
5. Kontynuowanie współpracy ze Związkami branżowymi w obronie interesów rolnika,
współpraca z rolniczymi organizacjami regionu na polu wspólnych inicjatyw integrujących
środowisko w ramach Lokalnych Grup Działania i innych organizacji.
6. Uaktywniać współpracę organizacji z otoczeniem wsi w tym z samorządami lokalnymi,
rolniczymi, parlamentarzystami, szkołami, radami sołeckimi.
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA
1. Desygnowanie aktywnych członków Związku do pracy w zespołach, komisjach,
organizacjach przedstawicielskich i opiniodawczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa.
2. Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych za pośrednictwem parlamentarzystów w zakresie:
a) dostosowania polityki podatkowej Państwa w stosunku do rolników i firm z otoczenia
rolnictwa gwarantującej rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych.
b) ochrony prawnej własności rodzinnych gospodarstw rolnych
c) przywrócenia instytucji długoletniej dzierżawy uzyskiwanej dla celów renty
strukturalnej oraz renty zdrowotnej dla członków rodzin rolniczych jako formy
zaprzestania działalności rolniczej.
d) ograniczenie zbytu gruntu dla obcokrajowców poprzez organizowanie przetargów
ograniczonych na sprzedaż ziemi ANR w pierwszej kolejności na powiększenie
gospodarstw rodzinnych,
e) określenia rolnikom warunków dla przekazywanie gospodarstw następcom w dobrej
kondycji ekonomicznej
f) zapewnienie warunków ubezpieczenia rolników i osłon socjalnych dla odchodzących z
rolnictwa oraz gospodarstw socjalnych.
g) ochrony zdrowia mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
3. Współdziałanie z samorządem rolniczym, związkami rolniczymi, związkami zrzeszeń
branżowych na rzecz programu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - ZAWODOWA
1. Zapewnienie rangi i szacunku do zawodu rolnika
2. Analizowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw, inicjowanie wniosków dla jej poprawy.
3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, w tym:
organizacji kolonii i półkolonii na obszarze naszego działania.
4. Opracowanie listy aktywnych leaderów – specjalistów od poszczególnych działań
gospodarczych i społecznych związku na szczeblu regionu, powiatu, gminy.
5. Organizowanie pomocy mieszkańcom obszarów wiejskich.
6. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz budowy społeczeństwa
obywatelskiego.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej, krajoznawstwa, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego.
8. Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i
zawodowej oraz udzielać pomocy w wykonywaniu przez nie ich funkcji.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY i ZACHOWANIA TRADYCJI
1. Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony tradycji i kultywowania dziedzictwa
narodowego poprzez organizacje przeglądów, konkursów, etc.
2. Organizacja „Festiwalu kujawskich pieśni ludowych” połączonej z przeglądem ludowych
zespołów folklorystycznych w Inowrocławiu
3. Udział w organizacji dożynek, świąt ludowych i innych imprezach integracyjnych
4. Organizacja „Jubileuszu 145 lat Kółek Rolniczych” w postaci konferencji, festynów
5. Współpraca z wydziałami Oświaty oraz nauczycielami szkół rolniczych, podstawowych i
gimnazjów dla zainspirowania ich do kultywowania tradycji i kultury naszych przodków.
6. Współpraca z GR KGW i KGW celem pisania wniosków do lokalnych samorządów na
realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
7. Organizacja konkursów, festynów:
a) wieńców dożynkowych
b) stołów regionalnych z pokazaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego
c) zespołów ludowych
d) wystaw i targów
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Powołać do życia Kujawskie Centrum Informacji Ekonomiczno – Rolniczej w celu:
a) uruchomienia usług księgowości i doradztwa finansowego dla rolników.
b) organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie
obowiązującego prawa i rachunkowości,
c) organizowanie poradnictwa gospodarczego i doradztwa związanego z zatrudnieniem.
d) Podjęcia działalności gospodarczej MOL oraz produktów tradycyjnych
2. Zorganizować sieć powiązań i współpracy pomiędzy organizacjami wiejskimi – „klaster”
dla realizacji agrobiznesu związanego z produktami regionalnymi itp.
3. Tworzenie warunków dla organizacji nowych grup producentów rolnych, nawiązanie
współpracy z giełdą lub rynkami hurtowymi.
4. W porozumieniu z Samorządem Rolniczym tworzyć gospodarcze struktury powiatowe
Związku w celu uruchomienia hurtowni produktów rolnych, świadczenia usług
księgowych dla rolników.
5. Organizowanie specjalistycznych szkoleń i komercyjnego doradztwa rolniczego.
6. Organizowanie szkoleń liderów organizacji członkowskich prowadzących działalność
społeczno-gospodarczą np. pozyskiwania funduszy strukturalnych, marketingu.
7. Organizacja i udział w wystawach i kiermaszach wyrobów ludowych.
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