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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały w sprawie

25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników

Indywidualnych „Solidarno ść”.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały.

(-) Roman Wierzbicki



projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Rolników Indywidualnych „Solidarno ść”

Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Rolników całej Polski, ich długoletniej walce oraz

bezwarunkowemu poparciu i osobistemu zaangażowaniu Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w dniu 12 maja 1981 r. został zarejestrowany pierwszy w historii Polski

chłopski związek zawodowy - NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Nie można przecenić symbolicznego znaczenia tego faktu. Poprzez ten akt warstwa

chłopska pokonała kolejny etap w swojej walce o zrównanie jej w prawach z resztą polskiego

społeczeństwa.

Należy podkreślić, że w walce tej od samego początku wyczuwało się społeczne

poparcie dla idei związkowej. Chłopom towarzyszył niezłomnie Kościół Katolicki z Prymasem

ks. Stefanem Wyszyńskim na czele, a także znakomita część nierolniczego społeczeństwa.

Historyczne zasługi NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" dla wolnej Polski,

jego delegalizacja po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. oraz działanie

w "podziemiu" do kwietnia 1989 r. nadają Związkowi znaczenie symboliczne, jako tego, który

kształtował świadomość rolników.

Rola i znaczenie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" jest szczególnie

istotna w 25 lat po rejestracji, gdy wspólnie z Rządem i Parlamentem trzeba walczyć o silną

pozycję Polski w Unii Europejskiej.

Doceniając wagę i znaczenie istnienia rolniczych związków zawodowych w Polsce,

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swoje głębokie uznanie dla założycieli, członków

i władz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

"Monitor Polski".



UZASADNIENIE

W Polsce w odróżnieniu od innych państw europejskich, w których tradycje rolniczych

związków zawodowych sięgają blisko 100 lat, do 12 maja 1981 r. nie było ani jednego rolniczego

związku zawodowego.

Stawiało to polskich rolników w bardzo niekorzystnej sytuacji co najmniej z dwóch

powodów.

Po pierwsze, była to jawna dyskryminacja stanu chłopskiego, gdyż inne grupy społeczne

takie związki posiadały.

Po drugie, bez związków zawodowych rolnicy nie mogli w pełni brać udziału w życiu

społecznym, gdyż działalność społeczna, a szczególnie domaganie się praw i przywilejów było

nielegalne.

Aby rolnicy mogli w pełni korzystać z należnych im praw i przywilejów, aby skutecznie

mogli walczyć o swoje interesy - bez narażania się na represje ze strony władzy państwowej - ich

działalność musiała zostać zalegalizowana. Możliwość takiej legalizacji istniała jedynie poprzez

zorganizowanie się w rolniczym związku zawodowym.

Rejestracja pierwszego w Polsce rolniczego związku zawodowego NSZZ RI „Solidarność”

była uwieńczeniem wieloletnich działań najbardziej światłej części polskich rolników i świadczyła

o ich dalekowzroczności i mądrości politycznej.

To dzięki ich postawie, a także wszystkich tych, którzy ich działanie wspierali, rolnicy

uzyskali możliwość całkowicie legalnej działalności.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. i delegalizowanie solidarnościowych

związków zawodowych spowodowało przeniesienie do podziemia na okres 10 lat działalności

statutowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych

„Solidarność”. W niczym to jednak nie zmienia znaczenia daty 12 maja 1981 r.

Nie powinno być zatem wątpliwości, że wysiłek tych wszystkich, którzy przyczynili się do

rejestracji NSZZ RI „Solidarność” i do jego trwania należy odpowiednio uhonorować.

Senat RP podejmując niniejszą uchwałę wyraża swoje głębokie uznanie zarówno

wszystkim tym, którzy doprowadzili do rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, jak i tym, którzy

obecnie działają w jego strukturach. To dzięki ich postawie został zlikwidowany jeden

z największych przejawów niesprawiedliwości społecznej.
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