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Taśmy Ardanowskiego mówią jak jest. ARiMR to instytucja chora, która nie
jest w stanie szybko reagować i realizować oczekiwań rolników. Trzeba się
zastanowić nad jej istnieniem – tak ocenia pracę Agencji minister rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski na nagraniu, które wyciekło do mediów. Czego się
jeszcze dowiadujemy z nagrania?
Taśmy Ardanowskiego – tak media okrzyknęły nagranie, które wyciekło do mediów ze spotkania
szefa resortu rolnictwa z kierownictwem ARiMR. Minister przedstawiał na nim powody nagłego
odwołania pod koniec sierpnia Marii Fajgier, dotychczasowej prezes Agencji. Wyjaśnił wszystko
dosadnie i bez ogródek.
– Zaczyna narastać bardzo poważny kryzys w ARiMR. Instytucja niesprawna, instytucja,
która nie jest w stanie szybko reagować i realizować oczekiwań rolników jest instytucją
chorą, trzeba się zastanowić nad jej istnieniem – mówił minister Ardanowski.

Już nie miesiące, a lata

Minister Ardanowski rugał kierownictwo ARiMR za ogromne zaległości w rozpatrywaniu wniosków.
fot. fotolia.pl

Minister Ardanowski zrugał dyrektorów ARiMR. Wypomniał im ogromne zaległości w rozpatrywaniu
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wniosków. Przypomniał, że są „znakomicie opłacani” i zarabiają więcej niż on sam. A efekty ich pracy
nie są zadawalające.
– 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, którą wy realizujecie
przesyłając pisma, że trzeba następnych miesięcy na rozpatrzenie wniosków – grzmiał na spotkaniu
szef resortu rolnictwa.

Grozi nam utrata środków!
Jesteśmy na etapie poważnego zagrożenia wykorzystania środków publicznych i zasada
n+3 może nie wystarczyć – ujawnił na spotkaniu minister Ardanowski. Przyznał również, że
bardzo realna staje się „możliwość utraty pieniędzy z programu ryby”, jeśli „nie nastąpią
dramatyczne, rewolucyjne zmiany”.
– Agencja nie może funkcjonować jak do tej pory. Już nie ma możliwości zwalania na
poprzedników. To jest sytuacja absolutnie kryzysowa – zaznaczył.

Taśmy Ardanowskiego
Dzięki nim mogliśmy usłyszeć spontaniczną opinię i ocenę sytuacji Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dokonaną przez samego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister
skandalem nazwał to, że tysiące wniosków na modernizację gospodarstw leżą w ARiMR i nie są
rozpatrzone. Podobnie jak wnioski na rolniczy handel detaliczny, flagowy projekt ministerstwa.
– Przyjęliście wnioski w lutym i żaden nie został rozpatrzony. To jest absolutny skandal. To
samo dotyczy wniosków w ramach skomplikowanego działania, które UE wymyśliła
związanego z innowacyjnością i współpracą – wyliczał minister.

Zasłaniacie się prawnikami
Szef resortu rolnictwa zarzucił dyrektorom ARiMR, że nie podejmują sami decyzji i cały czas
podpierają się opiniami prawnymi. Taśmy Ardanowskiego odsłaniają smutną prawdę o systemie.
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Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.
fot. MRiRW

– Nie podejmuję żadnych decyzji, bo pod wszystkim musi się podpisać prawnik. To wy tej
instytucji nie jesteście potrzebni, sami prawnicy zostaną. Bo każdy się boi podjąć decyzję,
bo może trzeba będzie się z niej wytłumaczyć – denerwował się minister. – To dotyczy również
procedowań sądowych. Tam gdzie Agencja nie ma racji, trzeba się do tego przyznać, a nie
wykorzystywać apelację, łącznie z kasacją do Sądu Najwyższego. Przy tego typu dużej masywnej
działalności trafiają się błędy. Nie waszą rolą jest interpretowanie przepisów zawsze tak, że to rolnik
beneficjent nie ma racji – zaznaczał.

Konkluzja
Minister Ardanowski chce, aby kierownictwo Agencji w trybie natychmiastowym przyspieszyło
rozpatrywanie wniosków przez rolników. Jeżeli to się nie uda – zagroził zwolnieniami.
Szef resortu potwierdził, że obecne kierownictwo Agencji powołane zostało z rekomendacji partii
rządzącej PiS. Jednak jak zaznaczył, nieudolnym pracownikom nie pomoże „miejscowy poseł ani
nawet senator”. ARiMR to największa agencja płatnicza w Europie.
– Obsługa zaliczek musi być sprawna. Dziwiłbym się gdyby zaliczki nie szły. Gdyby się
okazało, że Agencja tego nie umie robić to jest już kompromitacja. To musi iść, to jest już
automat – ostrzegał minister.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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