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W związku z interpelacją Pani Poseł Doroty Niedziela oraz Pana Posła Kazimierza Plocke 

z dnia 21 stycznia 2019 r. nr 28834 w sprawie nagród (premii, „trzynastek” i wszystkich innych 

przewidzianych Kodeksem pracy i zasadami wynagradzania, składników wynagrodzenia w kwotach 

brutto) wypłaconych w 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jednostkach mu 

podległych, uprzejmie informuję, co następuje.

W 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „trzynastki” (wypłacone zgodnie 

z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 

sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872)), nagrody oraz premie wyniosły 12.219 tys. zł. 

W 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu w MRiRW 

nie otrzymali nagród, premii oraz „trzynastek”.

Ad 1) Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi podlegają 23 jednostki organizacyjne, a 69 jest 

przez niego nadzorowanych. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 182). 

Ww. wykaz nie uwzględnia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, który jest jednostką 

organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. 

w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady 

Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne 

(Dz. U. poz. 10, z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje prawa z akcji Skarbu 



Państwa w 21 spółkach.

Ad 2) Na dzień 31 grudnia 2018 r. w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatrudnionych było 31.581 osób.

Ad 3) W 2018 roku nagrody oraz premie, „trzynastki” w jednostkach podległych 

i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyniosły 264.102 tys. zł brutto.

Ad 4) W poszczególnych jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w 2018 roku nagrody oraz premie, „trzynastki” wypłacono w następującej wysokości:

− Centrum Doradztwa Rolniczego - 1.687 tys. zł,

− Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - 1.928 tys. zł

− Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 844 tys. zł,

− Główny Inspektorat Weterynarii - 2.420 tys. zł,

− Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 67.485 tys. zł,

− Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt - 2.120 tys. zł,

− Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza - 6.580 tys. zł,

− Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego - 35.128 tys. zł,

− Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 99.362 tys. zł,

− Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego - 319 tys. zł,

− Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - 5.559 tys. zł,

− Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - 11.780 tys. zł,

− Polski Klub Wyścigów Konnych - 76 tys. zł,

− Instytuty badawcze - 14.095 tys. zł,

− Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej - 124 tys. zł,

− Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - 14.595 tys. zł.

Ad 5) W 2018 roku nagrody oraz premie, „trzynastki” dla prezesów, wiceprezesów (szefów 

i zastępców) w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wyniosły 2.096 tys. zł brutto.

Jednocześnie, w odniesieniu do spółek, nad którymi nadzór właścicielski powierzono 

KOWR, uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) 

wynagrodzenie członków zarządów Spółek nadzorowanych przez KOWR składa się z wynagrodzenia 

podstawowego, stanowiącego ustaloną, wynikającą z ustawy krotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uzupełniającego za 

rok obrotowy spółki, które uzależnione jest od realizacji celów zarządczych i może wynosić do 50% 

wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym. Wysokość tej części 

wynagrodzenia może zostać określona uchwałą Zgromadzenia Wspólników po zatwierdzeniu 



sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok 

obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników. Obowiązujące przepisy nie przewidują innych 

niż powyżej wymienionych składników wynagrodzenia. W 2018 roku zarządy Spółek KOWR nie 

otrzymały innych składników wynagradzania oprócz wynagrodzenia podstawowego.


