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Czy będą podwyżki dla doradców rolniczych? Trwają konsultacje publiczne na
temat projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego warunki wynagradzania i dodatkowych świadczeń.
Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała na swej stronie komunikat, w którym wyraża troskę
o dalszy los ośrodków doradztwa rolniczego. Ich istnieniu zagrażają niskie płace pracowników, którzy
zaczynają masowo odchodzić z zawodu. Czy będzie szansa na podwyżki dla doradców rolniczych?
Jak czytamy w komunikacie:
Samorząd rolniczy docenia ogromną pomoc pracowników ośrodków doradztwa rolniczego
przy wypełnianiu wniosków, biznesplanów i dokumentów niezbędnych do pozyskania
środków finansowych z PROW i innych programów. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza,
wprowadzanie nowych technologii i systemów informatycznych w rolnictwie wymaga
specjalistycznej wiedzy i doświadczenia od osób, które świadczą usługi doradcze. Ponadto
ciągle zmieniające się prawo dotyczące samego rolnictwa jak i jego otoczenia wymaga na
bieżąco monitorowania zachodzących zmian oraz podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych. Niestety niskie zarobki powodują, że wielu specjalistów odchodzi z ODR-ów,
a przechodzących na emeryturę nie ma kto zastąpić. Jest to sytuacja, która nie może trwać
i wymaga pilnej reakcji za strony Rządu.
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Podwyżki dla doradców rolniczych?
W dalszej części komunikatu czytamy o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą odejście od
ustalania minimalnego wynagrodzenia na danym stanowisku. Samorząd rolniczy uważa, iż takie
rozwiązanie jest nieprawidłowe i nie zabezpiecza interesów pracowników. Najlepszym podejściem –
zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych – byłoby określenie wysokości zarobków nie na podstawie
płacy minimalnej, a średniej krajowej. – Samorząd rolniczy zauważa, że problem wynagradzania
pracowników zajmujących się obsługą rolnictwa dotyczy również innych instytucji. Naszym zdaniem
wynagrodzenia osób pracujących we wszystkich instytucjach działających dla rolników i na rzecz
rolnictwa winny być zbliżone i odpowiednio atrakcyjne – czytamy w podsumowaniu wypowiedzi na
stronie KRIR.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych
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