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Wysokie nagrody finansowe w ministerstwie rolnictwa. Minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski przyznał za ubiegły rok 134 mln zł nagród i 43,5 mln zł
premii. Kwoty robią wrażenie. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wsparł podległych mu pracowników nagrodami
i premiami. Te w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie robią aż tak dużego wrażenia, bo
przeznaczono na nie. w sumie 4,4 mln zł, a na premie 1,3 mln zł. Pracownicy resortu otrzymali więc
średnio 600 zł miesięcznego dodatku do pensji.
Prawdziwy rekord dotyczy jednak podległych mu instytucji. Pracownicy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego otrzymali prawie 42 mln zł nagród. Natomiast pracownicy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostali aż 50 mln zł!

Nagrody finansowe w Ministerstwie Rolnictwa
Minister Ardanowski ujawnił informacje o wysokości premii i nagród w Ministerstwie Rolnictwa
w odpowiedzi na interpelację posłów KO: Kazimierza Plocke oraz Doroty Niedzieli.
– Od czasów ministra Jurgiela tak wysokie nagrody w ministerstwie rolnictwa nas już nie
dziwią. Uważam, że jeśli te premie są przyznawane pracownikom którzy dostają niskie
wynagrodzenia to powinno się podnieść wysokość ich pensji. A nie przyznawać uznaniowe premie
tym którzy są ulegli i podlegli – ocenia w rozmowie z AgroFakt poseł KO Dorota Niedziela. – A jak
minister dba o rolników? Mówi się o tarczy antykryzysowej, a okazuje się, że rolnik na
kwarantannie dostanie jedynie 5 zł więcej czyli 15 zł zasiłku chorobowego – podkreśla.

Hojniejszy dla pracowników niż rolników
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Bajońskie sumy na nagrody finansowe w ministerstwie rolnictwa! Mogą zaskakiwać zwłaszcza tak
wysokie premie dla ARiMR
fot. Daniel Biernat

W dobie koronawirusa i walki z pandemią wydanie tak dużych pieniędzy na premie i nagrody
w ministerstwie rolnictwa szokuje. Tym bardziej, że jak wiemy gospodarzowi, który zachoruje
na koronawirusa przysługiwać będzie jedynie… 15 zł zasiłku chorobowego.
Zdaniem branży ta stawka to przejaw tego, że nawet w czasie pandemii, gdy zachowanie
bezpieczeństwa żywnościowego jest niezbędne – rolników traktuje się jak obywateli dziesiątej
kategorii. Z drugiej jednak strony musimy uwzględnić cały system KRUS. Niestety nie jest on
dostosowany do realiów zarówno od strony składek, jak i świadczeń.

Mogą zaskakiwać wysokie premie dla ARiMR
Nagrody finansowe w Ministerstwie Rolnictwa to jedno i nie są one jakoś wybitnie duże. Jednak
mają prawo dziwić tak wysokie premie dla pracowników ARiMR. Pamiętamy jak jeszcze
niedawno minister rolnictwa – na słynnych już taśmach Ardanowskiego łajał i ganił pracowników
Agencji. Mówił, że ARiMR staje się instytucją niesprawną i narasta w niej głęboki kryzys.
Dostało się również wtedy dyrektorom Agencji. Minister wypomniał im ogromne zaległości
w rozpatrywaniu wniosków. Przypomniał, również że są „znakomicie opłacani” i zarabiają więcej niż
on sam. A efekty ich pracy nie są zadowalające.

Czym wytłumaczyć gigantyczne nagrody w ministerstwie rolnictwa?
Ze słynnych taśm Ardanowskiego dowiedzieliśmy się również, że w październiku ubiegłego
roku byliśmy na etapie poważnego zagrożenia wykorzystania środków publicznych! Kryzys
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został zażegnany, udało się jednak zrealizować zasadę n+3.
– Czym wytłumaczyć zaległości w obrabianiu wniosków od rolników, które zaczynają
osiągać monstrualny charakter? Już nie miesiące, a lata. Ludzie zapominają, na co te
wnioski poskładali. Zmieniają się relacje cen na rynku. To kpina z rolników! Wy ją realizujecie
przesyłając pisma, że trzeba następnych miesięcy na rozpatrzenie wniosków – pytał dyrektorów
ARiMR w październiku ubiegłego roku szef resortu rolnictwa.
Na zakończenie pytamy: czyżby minister Ardanowski już o tym zapomniał wydając
bajońskie sumy na premie?

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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