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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wnosi projekt uchwały 

w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniony jest senator Jerzy Chróścikowski. 

 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

  (-) Jerzy Chróścikowski 
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Projekt 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   

z dnia 

 

w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

 

Trzydzieści lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została 

zarejestrowana pierwsza w historii Polski chłopska organizacja związkowa – Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wydarzenie to, 

będące następstwem strajków sierpniowych, porozumień ustrzycko-rzeszowskich i zjazdu 

poznańskiego oraz wydarzeń bydgoskich, zwieńczyło działania na rzecz zjednoczenia 

rolniczego ruchu związkowego, istotnego osiągnięcia wielkiego polskiego ruchu 

solidarnościowego początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Urzeczywistnienie przez rolników związkowej idei miało silne poparcie znakomitej 

części polskiego społeczeństwa. Starania chłopów o posiadanie własnej organizacji 

związkowej niezłomnie wspierał Kościół Katolicki. Osobiście sprawę poparł Prymas Polski, 

ks. Kardynał Stefan Wyszyński. 

Dzięki rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” możliwe stało się 

przywrócenie rolnikom równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie. 

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. 

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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