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W związku z interpelacją Pani Poseł Doroty Niedziela oraz Pana Posła Kazimierza Plocke
z dnia 14 lipca 2020 r. nr 8670 w sprawie nagród, premii, trzynastek i wszystkich innych,
przewidzianych w Kodeksie pracy i zasadach wynagradzania, składników wynagrodzenia w kwotach
brutto wypłaconych w I półroczu 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wszystkich
jednostkach mu podległych oraz planów oszczędnościowych z powodu skutków COVID-19 – uprzejmie
informuję, co następuje.
Ad 1–2. W I półroczu 2020 r. w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały
wypłacone nagrody, premie i wszystkie inne, przewidziane w Kodeksie pracy i zasadach
wynagradzania, składniki wynagrodzenia w kwotach brutto (z wyłączeniem „trzynastek”) w łącznej
wysokości 240 064 tys. zł, tj. w:


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w wysokości 4 784 tys. zł,



Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w wysokości
5 517 tys. zł,



Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w wysokości 2 710 tys. zł,



Głównym i Granicznych Inspektoratach Weterynarii w wysokości 7 786 tys. zł,

 Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 128 495 tys. zł,
 Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w wysokości 3 107 tys. zł,
 Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz Okręgowych Stacjach ChemicznoRolniczych w wysokości 13 206 tys. zł,

 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w wysokości 74 459 tys. zł.
Zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) w jednostkach podległych Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”)
w łącznej wysokości 25 631 tys. zł, tj. w:


Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w wysokości
864 tys. zł,



Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w wysokości 372 tys. zł,



Głównym i Granicznych Inspektoratach Weterynarii w wysokości 1 086 tys. zł,

 Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 20 762 tys. zł,
 Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w wysokości 486 tys. zł,
 Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz Okręgowych Stacjach ChemicznoRolniczych w wysokości 2 061 tys. zł.

Ad 3. W jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Prezesom i Wiceprezesom (szefom
i ich zastępcom) wypłacono w I półroczu 2020 r. nagrody, premie i wszystkie inne, przewidziane
w Kodeksie pracy i zasadach wynagradzania, składniki wynagrodzenia w kwotach brutto (bez
„trzynastek”) w łącznej wysokości 6 684 tys. zł. W powyższym okresie dodatkowe wynagrodzenie
roczne szefom i ich zastępcom w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wypłacono w wysokości 270 tys. zł.

Ad 4–6. Uprzejmie wyjaśniam, że decyzje w zakresie redukcji zatrudnienia uzależnione będą od
postanowień powziętych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), zgodnie z którą
w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów
publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu
budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, Rada Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Szefa Służby Cywilnej, może w drodze rozporządzenia,
określić rodzaj stosownych rozwiązań w zakresie kosztów wynagrodzeń w podmiotach wymienionych
w art. 15zzzzzp ust. 1, uwzględniając potrzeby budżetu państwa, a także konieczność zapewnienia
prawidłowego realizowania zadań jednostek sektora finansów publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, polityka zatrudnienia w Urzędzie, w tym ewentualna redukcja
zatrudnienia i obniżenie płac w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zależeć będzie od kształtu

aktów normatywnych w tym zakresie oraz ewentualnych decyzji Rady Ministrów dotyczących
racjonalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej.
Podejmowane są też działania mające na celu przeciwdziałanie odpływowi wykwalifikowanej kadry
doradczej oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzenia i zatrudnienia niezbędnego
w realizacji działań jednostki, np. w celu zachowania etatów w miesiącach od maja do lipca 2020 r.
w porozumieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych, obniżono premię regulaminową dla
pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego – przez co uzyskano miesięczną oszczędność
w granicach od 10% do 35% ogólnej wartości poniesionych kosztów na premie regulaminowe
wynikające z umów o pracę.
Odnosząc się zaś do planowanych oszczędności w dokonywaniu wydatków, uprzejmie
informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie grupy wydatków są na bieżąco
poddawane wnikliwej analizie w celu zapewnienia jak najbardziej racjonalnego wydatkowania środków
publicznych, mając na uwadze sprawną pracę urzędu i wysoką jakość realizowanych zadań.
Jednocześnie zaznaczam, że wydatki realizowane są w ramach kwot ujętych w planie finansowym,
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych
nakładów oraz z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Podobnie w jednostkach podległych obowiązuje zasada celowego, racjonalnego i oszczędnego
wydatkowania środków finansowych. Planowane są także oszczędności we wszystkich możliwych
wydatkach w celu pokrycia nieplanowanych wcześniej wydatków, takich jak środki ochrony osobistej
i zbiorowej, systemy i narzędzia informatyczne umożliwiające organizację pracy zdalnej oraz
zapewniające ciągłość działania jednostki. Należy podkreślić, że znacznie spadły przychody
z działalności gospodarczych, np. działalności hotelowej w przypadku jednostek doradztwa rolniczego.
W związku z COVID-19 wybrane jednostki dokonują oszczędności i zmian w planie wydatków
związanych w szczególności z wprowadzonymi ograniczeniami, m.in. zakazem odbywania podróży
służbowych przez pracowników (wykorzystanie w tym czasie środków komunikacji elektronicznej
m.in. telekonferencje, poczta elektroniczna, telefon), brakiem możliwości organizowania targów
i wystaw.
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