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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
W opublikowanym w dniu 24 stycznia bieżącego roku projekcie PROW na lata 2014–2020 zdumiewa 

przedstawiona analiza SWOT obszarów wiejskich i rolnictwa, z której wynika, że rolnicy i mieszkańcy ob-
szarów wiejskich są to ludzie niemający wykształcenia, a co gorsza, też umiejętności i świadomości. Cytaty: 
„dużą grupą osób o niskich kwalifikacjach i umiejętnościach”, „niewystarczająca świadomość potrzeby stałe-
go doskonalenia wiedzy i innowacyjności”, „niewystarczająca świadomość producentów rolnych dotycząca 
zmian klimatu”, „wzrost średniego wieku rolników”, „niskie kompetencje cyfrowe rolników”. 

Skoro ludność wiejska charakteryzuje się tak niskim poziomem kapitału ludzkiego, to czemu nie uzyskali-
śmy większych środków na politykę rolną niż dotychczas. Dlaczego o to nie wnosiliśmy? Czy takim postę-
powaniem, to jest prezentowaniem takich analiz, mówiąc metaforycznie, nie strzelamy sobie w stopę i za-
miast pomóc naszym aktywnym i dobrym rolnikom, ograniczamy ich, utrwalając krzywdzące rolników ste-
reotypy? Czy taki sposób postępowania nie oznacza, że Komisja Europejska, dysponując takimi analizami, 

stwierdziła, że nie warto marnować środków na polskich rolników? 
Na jednym z ostatnich posiedzeń senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konkretnie 28 stycznia bie-

żącego roku, przedstawiciele resortu rolnictwa prezentowali aktualne propozycje ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi, dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i wyraźnie potwierdzono fakt 
ograniczenia środków. Pani minister stwierdziła, zresztą zasadnie, że nie wystarczy na zaspokojenie wszyst-
kich potrzeb i część działań trzeba będzie ograniczać. 

Zatem kierujemy do Pana Ministra prośbę o podanie dokładnych kwot, jakie zostaną przeznaczone na po-
szczególne mechanizmy, działania i poddziałania wymienione w PROW, bowiem odnosimy wrażenie, że 

resort nie chce ich ujawniać. 
Dodatkowo prosimy o informacje, w nawiązaniu do tej sławetnej analizy SWOT, co będzie, jakie potrze-

by rozwojowe punkt po punkcie ze SWOT będą finansowane w ramach PROW, ze środków WPR, krajo-
wych, a jakie z polityki spójności. 

Jako rolnik i mieszkaniec tych sprawiających tyle trudności obszarów wiejskich, niechcący się uczyć, a na 

dodatek nierozumiejący zmian klimatycznych, jestem bardzo ciekawy, skąd w resorcie rolnictwa taka „zna-
jomość”, a nawet, powiedziałbym, zatrważająca ocena wsi i rolników? Czy to oznacza, że środki dotychczas 
przekazane na polską wieś zostały zmarnowane? 
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