
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Chróścikowskiego 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie z okazji trzydziestej dziewiątej rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

39 lat temu, 12 maja 1981 r., został zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolni-

ków Indywidulanych „Solidarność”, jako pierwsza w historii polska chłopska organizacja związkowa, jedyna 

w tamtym czasie organizacja całkowicie niezależna od władzy komunistycznej. Rejestracja NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność” była ukoronowaniem wieloletniej walki polskich rolników o własną organiza-

cję broniącą ich interesów zawodowych, począwszy od pierwszych komitetów samoobrony chłopskiej ziem 

lubelskiej, rzeszowskiej, grójeckiej, Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolni-

ków w Lisowie, poprzez strajki i porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, wydarzenia bydgoskie i zjazd zjedno-

czeniowy w Poznaniu. W tej walce wspierał nas w sposób szczególny Kościół katolicki, na czele z prymasem 

Polski, wkrótce błogosławionym, Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. 

Powstanie i rejestracja rolniczej „Solidarności” wpisuje się złotymi zgłoskami w historię i osiągnięcia 

wielkiego ruchu „Solidarności” z początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, które dzięki wysiłkom mi-

lionów ludzi „Solidarności” dały początek przemianom demokratycznym w Europie Środkowo-Wschodniej 

i doprowadziły do upadku komunizmu. To bowiem rolnicy z rolniczej „Solidarności” mocno wspierali straj-

kujących w całym kraju związkowców, a także dostarczali żywność do strajkujących w Świdniku oraz 

w czasie trwania pamiętnego strajku w Stoczni Gdańskiej. 

Wielu rolników za swoją działalność było represjonowanych oraz internowanych, pozbawionych możli-

wości prowadzenia własnych gospodarstw. 

Tym wszystkim uczestnikom i sympatykom związku, dzięki którym doszło do powstania Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a także tym, którzy przy-

czyniają się obecnie do jego dalszego funkcjonowania, rozwoju i działania na rzecz polskiej wsi i rolnictwa, 

należą się szczególne podziękowania i szacunek  

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” już od niemal 

40 lat stoi na straży interesów polskich gospodarstw rodzinnych i rolników indywidualnych oraz broni pol-

skiej ziemi, skupiając wokół swojej działalności już trzecie pokolenie rolników. 

Dzisiaj Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” jest nadal 

potrzebny. W dobie postępujących przemian społeczno-politycznych, przemian gospodarczych 

i strukturalnych, farmeryzacji rolnictwa w coraz bardziej globalizującym się i integrującym świecie, to głos 

w obronie wielopokoleniowych, tradycyjnych, produkujących zdrową, wysokiej jakości żywność gospo-

darstw rodzinnych. To szczególnie ważne, że w obecnym czasie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-

ność”, jako członek Copa-Cogeca, może na forum europejskim zabiegać o właściwe wsparcie dla rolnictwa 

i gospodarstw rodzinnych w negocjacjach przyszłej wspólnej polityki rolnej. 

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, zwracam się do Pana Premiera o podjęcie rozmów 

z Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w związku z pismem złożonym w dniu 11 maja br. oraz postulatami 

dotyczącymi bieżącej sytuacji w rolnictwie pod tytułem „Kierunki działań osłonowych w związku z obecną 

sytuacją w rolnictwie”, a także o podjęcie w bliskiej przyszłości rozmów dotyczących przygotowań do orga-

nizacji obchodów czterdziestej rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

Z poważaniem 

Jerzy Chróścikowski 
 


