Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady WZRKiOR nr 05/04/2022
PLAN DZIAŁANIA
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy w 2022r.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

1. Zorganizować odbycie IV Zjazd WZRKiOR w Bydgoszczy.
2. Wypracować horyzontalną strategię kierunków działalności i rozwoju Związku
zgodną z oczekiwaniem jej członków oraz potrzebami mieszkańców wsi „Małych
Ojczyzn”.
3. Inspirować lub doskonalić współpracę oraz działalność Kół Gospodyń Wiejskich,
Kółek Rolniczych zrzeszanych w gminnych / powiatowych strukturach Związku
dla współpracy z Federacją ZKiOR oraz Kujawsko Pomorskim Towarzystwem
Rolniczym w celu realizacji zaplanowanych zadań statutowo - organizacyjnych.
4. Inspirować porozumienia z uczelniami, szkołami w celu tworzenia warunków dla
współpracy oraz kultywowania tradycji i obrzędów miejsca pochodzenia.
Pozyskiwać nowych członków wśród młodzieży wiejskiej, szkół i uczelni
5. Inicjowanie współpracy z nowotworzonymi KGW rejestrowanymi w Krajowym
Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA
1. Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych poprzez Parlamentarzystów, Administracji
Rządowej, Radnych Samorządowych w zakresie:
a) Prowadzenia prorozwojowej polityki Państwa gwarantującej rozwój rodzinnych
gospodarstw rolnych ich bezpieczeństwo ekonomiczne oraz otaczających firm.
b) Tworzenia dogodnych warunków ubezpieczeń upraw, hodowli i produkcji oraz
ubezpieczenia społecznego rolników gwarantujących godną starość Seniorów
c) Określenia warunków i zachęt przekazywania gospodarstw rolnych następcom
d) Inicjowanie zmian w ustawie o kgw oraz przepisów wykonawczych w celu
usprawnienia działalności oraz zrównania kgw jako organizacji pozarządowych
2. Współpraca z samorządami lokalnymi, rolniczymi organizacjami i instytucjami
regionu oraz inicjowanie inicjatyw i działań dla rozwiązywania problemów wsi oraz
integracji środowiska w tym organizowania Rad Senioralnych przy samorządach.
3. Współdziałanie z Władzą, samorządem rolniczym, związkami rolniczymi,
związkami zrzeszeń branżowych na rzecz programu rozwoju gospodarczego
obszarów wiejskich w nowej perspektywie gospodarczej na lata 2022-27
4. Organizowanie Rad Senioralnych przy samorządach lokalnych.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - ZAWODOWA
1. Podejmowanie działań dla podniesienia rangi rolnika, statusu społecznego kobiet
wiejskich oraz ich wiedzy zawodowej i ekonomicznej.
2. AKTYWNA STAROŚĆ na obszarach wiejskich, tworzenie warunków techniczno –
lokalowych dla zagospodarowania czasu Seniorów, inicjowanie działalności
Klubów Rolnika; Domów Dziennego Pobytu w środowisku wiejskim
3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich,
4. Organizowanie szkoleń w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego,
wiedzy zawodowej oraz kulinarnej
5. Pozyskiwać nowych członków wśród młodzieży wiejskiej, szkół i uczelni oraz
inicjować zakładanie / organizowanie nowych organizacji rolniczych w strukturach
Związku i KPTR

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY i ZACHOWANIA TRADYCJI
1. Kultywowanie kultury i tradycji wsi kujawskiej jako istotnego element dziedzictwa
narodowego oraz promocji kultury i sztuki ludowej.
2. Kontynuacja przegląd dorobku folklorystycznych zespołów ludowych podczas
organizacji „Festiwalu kujawskich pieśni ludowych” w Inowrocławiu oraz innych
imprez integrujących mieszkańców wsi i miasta.
3. Współorganizacja konkursów, festynów, przeglądów m.in:
a) Udział w dożynkach oraz konkursach wieńców dożynkowych
b) Organizacja jubileuszy organizacji, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka
c) Uczestnictwo w wystawach, targach oraz prezentacja potraw regionalnych
jako promocja produktów tradycyjnych lokalnych.
d) Konkursy Kronik KGW; zagroda ekologiczna, Kuma Kumie;
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Zorganizować we współpracy z Porozumieniem Rolniczym działania: Kujawskie
Centrum Rolnicze mającym na celu:
a) Analizowania sytuacji ekonomicznej gospodarstw, inicjowanie jej poprawy.
b) Uruchomienie usług księgowości i doradztwa finansowo dla rolników.
c) Podejmowanie działań dla skrócenia łańcucha dostaw z pola do stołu
d) Podejmowanie produkcji MOL, sprzedaży produktów RHD w tym tradycyjnych
2. Inicjowanie tworzenia nowych grup producentów rolnych jako Spółdzielni
Rolników dla wsparcia równowagi rynkowej producentów oraz ich współpracy z
odbiorcami końcowymi.
3. W porozumieniu z samorządami organizować targowiska i miejsca wsparcia
sprzedaży i popytu na produkty rolne w ramach sprzedaży bezpośredniej.
4. Organizowanie specjalistycznych szkoleń oraz komercyjnego doradztwa
rolniczego w zakresie marketingu, badania ryków rolnych.
5. Organizowanie szkoleń liderów organizacji członkowskich prowadzących
działalność społeczno-gospodarczą np. pozyskiwania funduszy strukturalnych,
marketingu, etc.
Organizowanie współpracy mieszkańców wsi jako społeczeństwa obywatelskiego
1. Integrowanie działań na rzecz współpracy pomiędzy społecznościami wsi i miast
2. Kultywowanie tradycji ludowej w duchu patriotyzmu, tożsamości i wartości
narodowej z udziałem młodzieży i osób wieku senioralnego.
3. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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