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ARiMR świętuje ćwierćwiecze istnienia!
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W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodzi swoje
25. urodziny. Obchody ćwierćwiecza istnienia odbywają się w całej Polsce.
Uroczystości w Toruniu uświetnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski.
Toruńskie spotkanie odbyło się pod hasłem: „Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie”. Szef
resortu rolnictwa podkreślał, że w dzisiejszych czasach rolnictwo musi być przede wszystkim
zrównoważone i chroniące przyrodę. Nie wolno na siłę maksymalizować plonów czy ścigać się
w produkcji. Jan Krzysztof Ardanowski zwracał również uwagę, że nowoczesne rolnictwo wyrasta
z fundamentu gospodarek rodzinnych. Podstawą do rozwoju jest pracowitość, ale także mądre
i konkretne wsparcie, a tego udziela Agencja.

Zasługi ARiMR
– Polskie rolnictwo rozwija się dzięki polityce kolejnych rządów, a ARiMR jest narzędziem
wykonawczym polityki państwa. Jest instytucją pierwszego kontaktu, która powinna znać
oczekiwania rolników i ich potrzeby. Podstawą oceny Agencji jest sprawność jej działania – mówił
minister. – Ta instytucja ma być przykładem instytucji życzliwej i pomocnej. Jest po to, żeby
pomagać polskim rolnikom – podkreślał.
Jan Krzysztof Ardanowski wspominał początki ARiMR – m.in. fakt, że to dzięki pracy Agencji
w szkołach wiejskich pojawiły się pierwsze komputery. Dziękował również całej społeczności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wysoką jakość codziennej pracy i szerokie kompetencje.
Czym się zajmuje ARiMR?
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