
SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności: 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

w 2016 roku. 

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, zwany dalej 
„Związkiem Wojewódzkim” jest organizacją rolników o 149-letniej tradycji. Aktualna nazwa 
Związku zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 16 marca 1981r., wpisana 
do KRS w 2002r. w dziale Stowarzyszeń pod numerem 0000103621. Natomiast obowiązujący 
Zmiany do Statutu Związku zostały wpisane do KRS - 24 października 2016r.  

Związek działa na obszarze subregionu bydgoskiego, gdzie w 135 Kółkach Rolniczych oraz 286 
Kołach Gospodyń Wiejskich zrzeszonych jest ponad 8,5 tysięcy członków w tym około 6.5 tys. 
kobiet. Aktywiści Związku są: sołtysami, radnymi samorządów lokalnych, członkami Rad 
Społecznych Powiatowych Urzędów Pracy oraz Rad społecznych LGD. Ich aktywność oraz 
zaangażowanie w środowisku wiejskim na zasadzie wolontariuszy jest wysoko oceniana przez 
społeczność lokalną. Na posiedzeniach Rady Związku Wojewódzkiego z udziałem Prezesów  
i Przewodniczących Gminnych Organizacji oraz Zarządu dokonywaliśmy oceny sytuacji 
ekonomicznej w rolnictwie województwa, uzgadnialiśmy plany działań, występowaliśmy do władz 
różnych szczebli z dezyderatami, propozycjami poprawy sytuacji na wsi oraz proponowaliśmy 
usprawnienia powodujące rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Opiniowaliśmy programy 
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. W ramach organizowanych imprez 
jak: dożynki różnych szczebli, dzień dziecka, dzień kobiet, dzień matki inspirowaliśmy spotkania 
integracyjne. Dla młodzieży szkolnej organizowaliśmy: kolonie, wycieczki i zimowisko. 
Zainteresowaniem cieszyły się działania związane z promocja zdrowia, ekologią, aktywizacją 
zawodową osób pozostających bez pracy oraz kultywowanie tradycji ludowej. 

Wypracowane dochody Związku na mocy ustawy o podatkach dochodowych osób prawnych są 
wolne od podatku dochodowego i przeznaczane na działalność statutową. Związek jest 
podatnikiem podatku VAT oraz lokalnego na rzecz Miasta Inowrocławia – ok. 8808,- zł. Związek 
swoje zobowiązania podatkowe reguluje terminowo. 

Majątkiem Związku jest nieruchomość gruntowa w Inowrocławiu, zapisana w KW Nr 14624. Na 
majątek składają się budynki i budowle:  

 Dom rolnika wybudowany w 1973 r. ul. Jacewska 164 
 Budynek mieszkalny dwurodzinny z pomieszczeniami gospodarczymi ul. Jacewska 160 
 Stodoła z przybudówką 

Zgodnie ze Statutem, celem działalności Związku, jest: 

1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich. 

3. Kultywowanie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. 

4.  Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania w zakresie rozwoju wspólnot i 
społeczności wiejskich. 

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, pozostających bez 
pracy. 

6. Działalność charytatywna, promocja  i organizacja wolontariatu. 

7. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierząt i 
dziedzictwa przyrodniczego. 

10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
 i współpracy między społeczeństwami. 

Związek posiada status OPP w ramach którego prowadzi działania wśród mieszkańców wsi 

odpłatne i nieodpłatne w zakresie: 

1) Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich w  zakresie 
obowiązującego prawa i rachunkowości oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa 
związanego z zatrudnieniem , podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach 
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członków społeczności wiejskiej w przypadkach przewlekłego lub krzywdzącego załatwiania 
ich spraw przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów z 
otoczenia rolnictwa i wsi. 

2) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie targów, wystaw  
i kongresów z dziedzin objętych tematyką rolną oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez 
dożynkowych i imprez integracyjnych. 

3) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności której celem jest 
podnoszenie wiedzy i umiejętności rolników, młodzieży wiejskiej oraz kadry jednostek 
rolniczych poprzez prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-
szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a także promowanie, upowszechnianie  
i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii. 

4) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności  socjalnej  poprzez 
organizowanie wczasów i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie 
akcji związanych z przeprowadzaniem badań profilaktycznych, organizowanie zajęć 
edukacyjnych, prowadzenie świetlic i domów kultury.” 

Związek dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych prowadzi 
działalność gospodarczą w rozmiarach służących tym celom w następującym zakresie: 
1) Wynajmowania posiadanych nieruchomości 
2) Świadczenia dla rolników i organizacji rolniczych usług doradztwa finansowego 
3) Organizowania szkoleń zawodowych, wystaw, konferencji i promocji 

Ponadto dla pozyskiwania środków z zewnątrz na działalność statutową nawiązał współpracę z 
„Rabat Rolniczy” sp. zoo., Stowarzyszeniem „Rolnik”, Stowarzyszeniem „Gospodyni” w ramach 
którego uzyskujemy dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, „casch-back” od 
transakcji naszych członków i sympatyków z Rabatem Rolniczym wydawcą „MojeKGW” 

W ramach Związku oraz Rady Związku działają Komisje problemowe: Wojewódzka Rada KGW, 

Wojewódzka Rada Młodzieży; Wojewódzka Rada Senioralna Rolników, Komisje ds.: oceny 

sytuacji w rolnictwie i organizacji producentów; Komisję ds. kultury, tradycji i zespołów ludowych. 

Związkiem kierował Zarząd w składzie 4 osób: Henryk Sobczak, Henryka Derezińska, Anna 

Iwanowska, Jerzy Orczykowski – odbywając posiedzenia w ramach potrzeb, 

Organy Związku w roku sprawozdawczym prowadziły swoją statutową działalność zgodnie ze 
statutem i tak: 

 Rada Związku obradowała 4 razy na których omawiano problemy środowiska wiejskiego, 
współpracę z innymi organizacjami przy obronie interesów rolników, oceniano pracę organów 
i władz Związku podejmowano uchwały programowe i gospodarcze.. 

 Dla sprawnego prowadzenia spraw Związku pracowało Prezydium Rady w składzie: Zofia 
Kozłowska, Stanisław Drogoś, Grażyna Leśna, Wiesław Gałązka, Zygmunt Wiśniewski, 
Barbara Stasierowska, Wiesława Weltrowska, Jan Łuczak, Marta Kwapiszewska oraz 
spotykało się 6 razy na posiedzeniach wspólnie z Zarządem. Na posiedzenia Prezydium 
zapraszana była Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Marianna Radzięda. 

 Zarząd kierujący działalnością bieżącą Związku spotykał się na posiedzeniach wg. potrzeb. 

 Istotnym i ważnym elementem udziału w organizowaniu Związku miało jednoosobowe biuro 
pracujące jako wolontariat za sprawą kol. Melanii Grobelskiej, której pragniemy serdecznie 
podziękować 

Związek w 2016r. realizował zadania statutowe z własnej inicjatywy oraz udziałem partnerów 

społecznych działania jak: spotkania i konsultacje z konwentami starostów, burmistrzów, wójtów, 

przedstawiając na nich ofertę współpracy przy obchodach jubileuszu KGW i działań społeczno – 

zawodowych, ponadto; 

1. We współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „Gospodyni”, byliśmy organizatorem 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej dofinansowanego w 80% przez KRUS oraz ze 

Związku kwotą (1%) – 406,10 jako koszty przejazdu. Z tej oferty skorzystało 146 dzieci:  

 zimowisko w Zakopanem: 48 dzieci,  

 kolonie w Mrzeżynie: 88 dzieci, 
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 kolonie w Grzybowie (z Fundacji PLON): 10 dzieci z Gminy Jeziora Wielkie. 

Zainteresowanie rodziców wypoczynkiem dzieci było duże, jednak są problemy z naborem 

ze względu na koszty własne wynoszące 450,- zł./dziecko oraz niezrozumiałym podejściem 

działaczek z KGW, które dokonując naboru skupiają się tylko na swojej miejscowości, nie 

przekazując informacji o koloniach dla innych KGW ze swojej Gminy. Efektem tego są 

sytuacje że rodzice dowiadują się o koloniach bezpośrednio od nas na kilka dni przed 

rozpoczęciem turnusu, a w danych miejscowościach byłoby sporo dzieci chętnych na 

kolonie. 

2. W dniu 04 czerwca 2016r. zorganizowano Jubileusz 150-lecie KGW na Ziemiach Polskich w 

Przysieku przez Regionalny Związek RKiOR w Toruniu we współpracy Związków 

bydgoskiego i włocławskiego. W części oficjalnej przedstawiono okolicznościowe 

przemówienia, które wygłosili przedstawiciele władz  WK-P, samorządów lokalnych, władze 

związkowe. Działacze związkowi zostali odznaczeni odznaczeniami państwowymi, 

resortowymi oraz Medalem 150-lecia KGW na Ziemiach Polskich. W części artystycznej 

prezentowały się zespoły ludowe w tym z naszego Związku „Gniewkowianie”, „Jezioranie” i 

„Młodzi Borowiaccy” ze Tucholi.  

3. Związek we współpracy z Kujawskim Centrum Kultury zorganizował w dniu 25 czerwca 
2015r. VI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej i obrzędy Nocy Świętojańskiej. Patronat nad 
Festiwalem objęli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego, Starosta Inowrocławski, Prezydent Miasta Inowrocławia oraz Wójt Gminy 
Inowrocław i Wójt Gminy Złotniki Kujawskie. W przeglądzie konkursowym uczestniczyło 15 
zespołów Ludowych tj. „Złotniczanki” z gm. Złotniki Kuj., „Kłopocianki” z gm. Inowrocław, 
„EMKA” z Gm. Rogowo, „Kołaczkowianki” z gm. Szubin”, „Łubianioki” z gm. Łubianka, 
„Nadgoplański Zespół Folklorystyczny” z gm. Kruszwica, „Złoty Krąg” z gm. Bobrowo, 
„Gniewkowianie” z gm. Gniewkowo, „Bronisławianki” z gm. Dobre, „Pakościanie” z gm. 
Pakość, „Pałuczanie” z gm. Janowiec Wlkp., „Kruszynioki” z gm. Włocławek, „Nadwiślanie”, 
„Radojewiczanie” z Gm. Dąbrowa Biskupia. Grand Prix Festiwalu zdobył zespół i kapela 
„Łubianioki”. Poza konkursem wystąpił Zespół Tańca Ludowego "KAROLAKI" z Zespołu 
Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. W trakcie Festiwalu odbywał się „jarmark 
świętojański”, w którym swoje produkty wystawiały i sprzedawały Panie z KGW z gmin: 
Dąbrowa Chełmińska, Janikowo, Dobrcz, Sępólno Krajeńskie, Złotniki Kujawskie. Produkty 
wędliniarskie zaprezentował Pan Łukasz Roszak z Pakości, który również sponsorował dla 
zespołów kiełbaski. Udział publiczności w części festiwalowej to ok. 2,5 – 3 tys. widzów. 
Spotkanie z kulturą ludową zakończyło się ok. godz. 19,oo., ze względu na pogodę nie 
dokończono rozstrzygnięcia konkursu na „najpiękniejszy wianek świętojański” oraz pokazu 
inscenizacji „Nocy Świętojańskiej” w wykonaniu młodzieży z zespołu „Kruszynioki” 
Festiwal w przeważającej części finansowany był ze środków własnych, udzielono wsparcia 
zadania przez: Prezydent Miasta Inowrocławia - kwota 1.000,- zł, Urząd Marszałkowski w 
Toruniu w kwocie 1500,00 zł, Gmina Inowrocław – 800,00 zł. Imprezę z werwą prowadziła 
redaktor Krystyna Lewicka Ritter 
Dużą pomocą było wsparcie osobowe pracowników Kujawskiego Centrum Kultury jako 
pomoc techniczna; Gminnej Spółki Wodnej Inowrocław oraz OSP z Jacewa jako ochrona 
imprezy. 

4. Związek jako organizacja pozarządowa współpracując z organizacjami członkowskimi 
aplikował projekty do Gmin, Starostw, Urzędu Marszałkowskiego o granty na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. I 
tak: 

- ze środków Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu  
- otrzymano dofinansowanie do VI KFPL w kwocie 1500,00 zł 

- ze środków Powiatu Inowrocławskiego otrzymano dotację w kwocie 1.500,- zł na 
dofinansowanie przejazdu  zespołu  „Radojewiczanie” na „SAS – Spotkania Artystyczne 
Seniorów – Międzyzdroje 2016,  

- ze środków Gminy i Miasta Janikowo otrzymano dotację w kwocie 1.600,00 zł na 
realizację zadania pn. „Pielęgnowanie tradycji kujawskiej przez mieszkanki Ludziska”, z 
której uszyto 4 kpl. strojów ludowych, 
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- ze środków Gminy Inowrocław otrzymano dotację w kwocie 3.500,00,- zł na realizację 
zadania tj. dofinansowanie oprawy muzycznej zespołu „Kłopocianki” i uszycie czepca   

- ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia otrzymano kwotę 1.000,- zł na wsparcie 
realizacji V KFPL którą przeznaczono na opłatę za wynajem namiotów na Jarmark oraz 
zakup pucharów dla zwycięzców festiwalu.  

5. W marcu Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku przy 
współpracy ze Związkiem naszym i toruńskim zorganizował z okazji Dnia Kobiet konferencję 
uroczystość, w której uczestniczyło ok. 450 pań członkiń KGW, w tym ok. 50 z rejonu 
bydgoskiego. Kobiety otrzymały symboliczne kwiaty i słodycze, a w części artystycznej 
uświetniły imprezę zespoły ludowe i  KGW przedstawiając program artystyczny, a na 
zakończenie wystąpił artysta scen operowych. 

6. Związek 15 grudnia 2016r. był organizatorem Wigilii Wojewódzkiej w Dworze Artusa w 
Toruniu, uczestniczył w prezentacji potraw charakterystycznych dla regionu Pomorza i Kujaw 
podczas której zaprezentował się zespół ludowy „Lutowianie” a potrawy prezentowały 
członkinie KGW z gmin: Sępólno Krajeńskie, Mogilno, Dąbrowa Chełmińska,i Solc Kujawski.  

7. Działacze Związku uczestniczyli w Dożynkach Wojewódzkich w Piotrkowie Kujawskim oraz 
w dożynkach powiatowych, gminnych i sołeckich, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich 
prezentowały wieńce dożynkowe oraz swój dorobek artystyczny a na stoiskach produkty. 

8. Nasze Zespoły Ludowe czynnie uczestniczą w organizowanych przeglądach i festiwalach w: 
Inowrocławiu, Golubiu-Dobrzyniu, w Lubiewie, Gniewkowie, Minikowie, oraz w innych 
regionach kraju. W Gołubiu Dobrzyniu Związek nasz reprezentował Zespół „EMKA” z 
Rogowa i „Radojewiczanie” z Gm. Dąbrowa Biskupia. Poważną sprawą jest problem z 
odmładzaniem zespołów ludowych, nawiązaniem kontaktów ze szkołami ze swojego terenu i 
zainteresowanie kadry pedagogicznej tematem kultywowania tradycji ludowej, wciąganie w 
swoje szeregi dzieci i młodzieży.  

9. Dla odtworzenia tradycyjnych potraw z gęsiny, Związek pośredniczył w rozprowadzaniu 
wśród KGW regionu bydgoskiego pisklęta gęsi ok. 5 tys. szt.. oraz współpracował przy 
organizacji szkoleń chowu gęsi w małych gospodarstwach i promocji gęsiny podczas 
szkoleń. 

10. Organizacje członkowskie Związku jak: GR KGW, KGW organizowały na swoich terenach 
prezentacje połączone z degustacją i sprzedażą produktów tradycyjnych, potraw wigilijnych, 
wielkanocnych, uczestniczyły w organizacji dożynek, festynów itp.  Zarząd Związku oraz 
członkowie Prezydium czynnie uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez 
naszych członków na terenie regionu bydgoskiego.  

11. Związek systematycznie współpracuje z instytucjami jak: z KP IR, KP ODR, LGD. Instytut 
Zootechniczny w Kołudzie, UTP, EFS, oraz z samorządami lokalnymi. 

12. Za działalność społeczną, zawodową nasi członkowie byli odznaczeni byli odznakami: 
„Zasłużony dla Rolnictwa” – 5 osób, Odznaką „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” ok. 15 osób, 
„Orderem Serca Matkom Wsi” – ok. 50 osób. Odznaczenia wręczano podczas uroczystości 
jubileuszowych KGW, Dnia Matki, Dożynek Wojewódzkich i lokalnych i innych 
uroczystościach. Związek wystąpił również o odznaczenia państwowe dla trzech osób 
zrealizowane zostały 2 odznaczenia. 

13. Związek w ramach kontaktu z Tadeuszem Zwiewką - Europosłem, otrzymał ufundowaną dla 
40 osób (aktywnych członkiń KGW) 4 dniową autokarową wycieczkę do Brukseli. w tym 2 
osoby z naszego Związku, pozostali uczestnicy to członkinie związków Torunia i Włocławka. 

14. Związek był aktywnym członkiem Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji 
Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Roczną Prezydencję Porozumienia 
sprawował kol. Wiesław Gałązka – członek Rady Związku a Biuro Związku zapewniało 
sekretariat w ramach którego występowano z wnioskami i postulatami Porozumienia. 

15. W ubiegłym roku Zofia Kozłowska Przewodnicząca Rady Związku została Przewodniczącą 
Kapituły „Rolnika Pomorza i Kujaw”, którą sprawuje w dalszym ciągu. 
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16. Przedstawiciele Związku oraz organizacji zrzeszonych reprezentowali organizację KR i KGW 
w instytucjach: 

a) Radzie Społecznej KP ODR Minikowo – Wiesław Gałązka 
b) Radzie Społecznej ANR o/Bydgoszcz – Henryk Sobczak 
c) Rady Społeczne PUP: Zofia Kozłowska, Marianna Radzięda, Wiesława Weltrowska, 

Barbara Mizdalska, Marianna Bielińska, Wiesław Gałązka,  

17.  Związek współorganizował spotkania i uczestniczył w imprezach okolicznościowych: 
a) Jubileusze Kółek Rolniczych oraz Kół Gospodyń Wiejskich m.in. w Gzinie, Kościelnej Wsi, 

Niestronnie, Gozdaninie, Młynach i Młynicach, Stodólnie, Dąbrówce Kujawskiej itp. 
b) w uroczystościach państwowych jak: Narodowe Święto Niepodległości, Święto 3-go Maja, 
c) W imprezie cyklicznie organizowanej przez Gminną Radę KGW w Mogilnie „Być Kobietą”, 

gdzie udział w tej imprezie bierze ok. 250 – 400 osób.  
d) Wielkim Festynie Pomidorowym w Jeziorach Wielkich, w Targach Dębowych w Dąbrowie, 

w Targach Rolnych w Bielicach, Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych 
„Agro-Tech” oraz Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Minikowie; Pałuckich Targach 
Rolnych w Żninie, Festynach: „Barwy Lata” w Przysieku, w Dniach Pola w Grubnie, 
Festynie Święto Śliwki w Dobrczu u Państwa Iwanowskich 

e) W spotkaniach integracyjnych gmin – III Festyn Powiatowy „Ocalić od zapomnienia” w 
gminie Bobrowo, w  Koronowskich Impresjach Kulturalno – Kulinarnych, Święcie Dyni i 
Ziemniaka w Nowej Wsi Wielkiej, 

f) XV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Gołubiu Dobrzyniu oraz Międzywojewódzkim 
Konkursie Orki w Bielicach gdzie był fundatorem pucharów,  

g) w lokalnych prezentacjach „stołów wigilijnych i wielkanocnych”, spotkaniach opłatkowych, 
na Dzień Matki, w dożynkach wszystkich szczebli itp. 

h) Festiwalu jadła kujawskiego w Górze, „Gęsinie na Św. Marcina” w Twierdziniu pow. 
Mogileński 

Zarząd Związku pragnie wyrazić uznanie i podziękowanie działaczom Związku, Rady, 
Prezydium, Komisji Rewizyjnej, za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz wsi, udział w 
obradach, szkoleniach. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do działaczy z organizacji 
gminnych: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Mogilno, Jeziora Wielkie, Gostycyn, Tuchola, Złotniki 
Kujawskie, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Szubina a także Zespołom ludowym za uświetnianie 
imprez okolicznościowych, festiwali, przeglądów , dożynek itp. Szczególne podziękowanie 
kierujemy dla Zespołów: „Gniewkowianie”, „Złotniczanki”, „Radojewiczanie”, „Solecczanie” i 
„Jezioranie”, którzy swoimi występami wzbogacali i zaznaczali nasz udziału w imprezach. 

 

Inowrocław,  dnia 31.03.2017r 

 

 

Prezes Zarządu    -  Henryk Sobczak -     ................................... 

Członek Zarządu  -  Jerzy Orczykowski  -    .................................... 

Członek Zarządu – Henryka Derezińska -    ………………………… 

Członek Zarządu – Anna Iwanowska -   ………………………….. 


