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SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

o projekcie uchwały w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (druk nr 132)

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2006 r. – zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku

z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu – skierował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska projekt uchwały w sprawie 25. rocznicy rejestracji

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych

„Solidarność” w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniach 25 i 26 kwietnia 2006 r. po rozpatrzeniu

projektu uchwały w pierwszym czytaniu wprowadziły do niego poprawki i wnoszą
o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Janusz Gałkowski (-) Jerzy Chróścikowski



projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Rolników Indywidualnych „Solidarno ść”

Dwadzieścia pięć lat temu, 12 maja 1981 r., po wieloletniej walce rolników całego

kraju o należne im prawo do obrony swoich interesów została zarejestrowana pierwsza

w historii Polski chłopska organizacja związkowa – Niezależny Samorządny Związek

Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wydarzenie to, wieńczące działania na

rzecz zjednoczenia rolniczego ruchu związkowego, a także będące następstwem strajków

i porozumień ustrzycko-rzeszowskich oraz wydarzeń bydgoskich, wpisuje się w ciąg osiągnięć

wielkiego ruchu solidarnościowego początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Urzeczywistnianie przez rolników idei związkowości miało silne poparcie znakomitej

części polskiego społeczeństwa. Ponadto starania chłopów o posiadanie własnej organizacji

związkowej niezłomnie wspierał Kościół Katolicki, a osobiste zaangażowanie w sprawę oraz

bezwarunkowe poparcie dla niej Prymasa Polski, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

przyczyniło się do jej sukcesu.

Waga faktu rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jest nie do

przecenienia. Dzięki niemu możliwe stało się pokonanie przez polską wieś kolejnego etapu

w walce o przywrócenie jej równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie, a także

umocniło świadomość podmiotowości tej grupy zawodowej.

Historyczne zasługi NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” dla wolnej Polski,

represyjny charakter jego delegalizacji po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego

oraz działanie w podziemiu do kwietnia 1989 r. nadają temu związkowi wymiar symbolu –

symbolu kształtującej się tożsamości i świadomości rolników.



Przypomnienie roli i znaczenia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jest

szczególnie istotne obecnie, gdy polskie rolnictwo boryka się z wieloma problemami i gdy

konieczna jest ponowna walka, walka wespół z Rządem i Parlamentem o równoprawną pozycję

Polski i polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę i znaczenie istnienia w Polsce

niezależnych rolniczych związków zawodowych, wyraża swoje głębokie uznanie

i podziękowanie założycielom, członkom i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych

„Solidarność”, wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania i zarejestrowania,

a także tym, którzy wspierali związek i jego członków.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”.
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