
PROGRAM DZIAŁANIA na lata 2022-2027 

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI 

ROLNICZYCH w Bydgoszczy 

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych utworzony przez Kółka 
Rolnicze oraz Koła Gospodyń Wiejskich to możliwość realizacji ideałów mieszkańców 
wsi kujawsko-pomorskiej jej tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz płaszczyzna do 
wspólnego działania, realizacji celów oraz zaspokojenia potrzeb środowiska „Małych 
Ojczyzn”. W Polsce a szczególnie na wsi potrzeba jest ludzi aktywnych z inicjatywą. 
W historii zapoczątkowanej inicjatywą Juliusza Kraziewicza zorganizowania chłopów 
w Kółkach Włościan i Włościanek (1867r.) kierunki działań inicjowali intelektualiści 
oraz działacze: ks. Piotr Wawrzyniak,  Maksymilian Jackowski, Stanisław Staszic, 
Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, 
Melchior Wańkowicz, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk o nich 
nie możemy zapomnieć. To dzięki nim idea kółek rolniczych, patriotyzmu i wolności 
przetrwała w świadomości polskich chłopów przez okres II Rzeczypospolitej, okupacji 
oraz stalinizmu. Niezaprzeczalną zasługą Kółek Rolniczych w tym czasie było 
wychowanie oddanych społeczników i organizatorów życia społecznego polskiej wsi. 

Kółka rolnicze były i są formą zaradności gospodarczej kolejnych pokoleń chłopskich 
w rozwiązywaniu bieżących, produkcyjnych i społecznych problemów wsi. Starzenie 
się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba na wsi 
mieszka samotnie To od nas zależy jaką wizję wsi polskiej przekażemy naszym 
dzieciom „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…" 

Podczas Zjazdów Gminnych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, czy 
Gminnych Radach Kół Gospodyń Wiejskich, oraz innych organizacjach działających 
na wsi zgłaszano wnioski, postulaty i propozycje na podstawie których opracowano 
projekt „PROGRAM DZIAŁANIA na lata 2022 - 2027”. Projekt programu jest otwarty 
w celu jego aktualizacji przez delegatów IV Zjazdu  pod niezbędne potrzeby działania 
i rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu bydgoskiego. 

 

 

 

Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych z udziałem Posłów i Senatorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 



DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 
1. Wypracować horyzontalną strategię działalności i rozwoju Związku zgodną z 

oczekiwaniem jej członków oraz potrzebami mieszkańców wsi „Małych Ojczyzn”. 
2. Inspirować oraz doskonalić współpracę oraz działalność Kół Gospodyń Wiejskich, 

Kółek Rolniczych zrzeszanych w gminnych/powiatowych strukturach Związku 
oraz Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Rolniczym w celu realizacji zadań 
statutowo-organizacyjnych. 

3. Współpraca z GR KGW i KGW w celu aplikowania wniosków do lokalnych samorządów 
na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

4. Inicjowanie współpracy z nowotworzonymi KGW rejestrowanymi w Krajowym 
Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR. 

5. W ramach działań kreujących nowych liderów wiejskich zabiegać o sukcesywne 
odmładzania działaczy reprezentujących zawodowo aktywnych rolników. 

6. Uaktywniać współpracę Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich ze Szkołami 
kształcącymi młodzież wiejską. 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA 
1. Uaktywnić struktury gminne, wyposażyć je w instrumenty dla skoordynowania 

działań Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz reprezentacji interesu 
środowiska wiejskiego przed samorządem gminnym oraz powiatowych  

2. Uaktywniać współpracę Związku i jego struktur z samorządami lokalnymi oraz 
rolniczymi organizacjami i instytucjami regionu dla rozwiązywania problemów wsi 
oraz integracji środowiska wiejskiego 

3. Występować do samorządów z inicjatywą zmiany przeznaczenia likwidowanych 
jednostek oświatowych oraz uruchamiania w nich Domów Seniora etc. 

4. Inicjowanie organizacji aktywnych Rad Senioralnych przy samorządach. 
5. Współdziałanie z instytucjami otoczenia rolnictwa, związkami rolniczymi na rzecz 

programu rozwoju obszarów wiejskich perspektywie gospodarczej lat 2022-2027 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
1. Uruchomienie instrumentów dla rozwoju infrastruktury otoczenia rolnictwa celem 

budowy warunków przetwórstwa rolno – spożywczego oraz grupowej organizacji 
zbytu surowców, produktów rolnych oraz zaopatrzenia do produkcji rolniczej. 

2. W porozumieniu z Samorządami tworzyć gospodarcze struktury oraz miejsca 
wsparcia zbytu na produkty rolne w ramach sprzedaży bezpośredniej (targowiska) 

3. Inicjowanie współpracy organizacji wiejskich jako klaster agrobiznesu produktów 
rolnych oraz regionalnymi itp. 

4. Tworzenie warunków MOL, RHD w ramach grup producentów rolnych, spółdzielni 
rolniczych z wykorzystaniem potencjału Kółek Rolniczych oraz KGW, 

5. Dla poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw podejmować inicjatywy:. 
a. Organizowanie dla rolników e-informacji, szkoleń, poradnictwa gospodarczego 
b. Uruchomienia usług księgowości i doradztwa finansowo-rachunkowego 
c. Współorganizowanie z KP IR komercyjnego doradztwa rolniczego. 
d. Inicjować współpracę z organizacjami rolniczymi w celu tworzenia rynków 

hurtowych i centrów zaopatrzenia i zbytu produktów rolnych, działających 
partnersko z istniejącą spółdzielczością wiejską. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
1. Inicjowanie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej. 
2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, 
3. Współpraca przy tworzeniu systemu wsparcia sieci dziennej opieki domowej na 

terenach wiejskich. 
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4. Współpraca ze szkołami i uczelniami rolniczymi 
5. Organizacja szkoleń liderów organizacji członkowskich prowadzących działalność 

społeczno-zawodową w zakresie pozyskiwania funduszy, marketingu. 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY i ZACHOWANIA TRADYCJI 
1. Kontynuacja organizacji: Dnia Kobiet; Dnia Matki, Kujawskiego Festiwalu Pieśni 

Ludowych, Jubileuszy oraz innych imprez integrujących mieszkańców. 
2. Współpraca przy organizacji konkursów, festynów, prezentacji m.in: 

a) Konkurs najlepszego Rolnika województwa „Agri Cola” – Syn Ziemi 
b) Konkursy wieńców dożynkowych; Kronik KGW; zagroda ekologiczna  
c) Konkurs orki z wystawą maszyn i pojazdów rolniczych 
d) Prezentacji stołów regionalnych i tradycyjnych produktów lokalnych. 
e) Uczestnictwo w wystawach i targach 

OCHRONA PRAWNA RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 
1. Dostosowania polityki podatkowej Państwa do rolników i firm otoczenia rolnictwa 

gwarantującej rozwój i stabilność rodzinnych gospodarstw rolnych. 
2. Wypracowanie zasad ubezpieczenia rolników oraz osłon socjalnych dla osób 

odchodzących z rolnictwa aby poziom wypłacanych był porównywalny ze 
świadczeniami dla grup pracowniczych. 

3. Zapewnienie dogodnych warunków ubezpieczenia osobowego oraz upraw 
rolniczych i produktów dla bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw oraz 
prowadzących gospodarstwa rodzinne czy socjalne. 

4. Zapewnienia godnych rent i emerytur po zakończeniu działalności rolniczej. 
5. Gwarancja nienaruszalności własności gospodarstw, do których wnoszone są 

roszczenia byłych właścicieli, 
6. Przebudowa struktury gospodarstw rodzinnych z udziałem. gruntów z zasobów 

Skarbu Państwa na zasadzie preferencji kupna lub dzierżawy 
7. Ograniczenie zbytu gruntu dla obcokrajowców poprzez ustalenie ceny zbywanych 

gruntów jako średniej w Unii Europejskiej. 

WSPÓŁPRACA JAKO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  
Powołanie Forum Organizacji Rolniczych, Rady Sołeckiej, Samorządu Terytorialnego 
do rozwiązywania problemów obszarów wiejskich, rolnictwa m. in.: 
1. Kształtowania polityki rolnej i jej finansowania na terenie Gminy, Powiatu 
2. Opiniowania podatków, wielkości i podziału środków budżetowych na rolnictwo, 
3. Inicjowania rozwoju obszarów wiejskich, zagospodarowania infrastruktury 

centrum wsi zgodnie z potrzebami grup wiekowych jej mieszkańców. 
4. Integrowanie działań na rzecz bezkolizyjnego współżycia pomiędzy grupami 

społecznymi według wieku: młodzież, seniorzy, wiek produkcyjny 
5. Występowania w sprawach ochrony socjalnej mieszkańców wsi, 
6. Aktywna starość Seniorów, tworzenie warunków organizacyjno- lokalowych dla: 

a. Organizowanie z udziałem Rolników Rad Senioralnych Gminy, Powiatu 
b. Organizowanie Klubów Rolnika, Domów Dziennego Pobytu dla Seniorów, 

osób samotnych, osób z niepełnosprawnością. 
7. Pielęgnowanie tradycji polskiej wsi. z udziałem osób wieku senioralnym 
8. Integrowanie działań na rzecz współżycia pomiędzy grupami społecznymi wsi 
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