
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz do 

prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik 

Oświadczenie to jest podyktowane wizytą złożoną mi przez pracowników KRUS z Olesna. W biurze 

w Oleśnie pracuje 13 osób, a mnie odwiedziło w sumie 9 pań. Te odwiedziny podyktowane były bardzo ni-

skimi zarobkami. Panie, które pracują w KRUS 10–30 lat, zarabiają miesięcznie 2 tysiące 650 zł brutto. Jest 

to tylko o 50 zł więcej, niż wynosi najniższa krajowa. Przypominam, że są to urzędniczki. 

Do oświadczenia dołączam załączniki, w tym pismo, z którym te panie się do mnie zwróciły. Przytoczę 

tylko 2 zdania, żeby nie cytować całości tego pisma: „Nie chcemy wielkich podwyżek, chcemy tylko tyle, by 

godnie żyć. Jesteśmy bardzo zdeterminowani. Nasze wynagrodzenia w związku z ciągłym wzrostem cen 

zarówno towarów, jak i usług nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb”. Do tego dołączam 

też paski wypłat, na co panie się zgodziły. Oczywiście RODO jest przestrzegane, nazwisk nie ma. 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Prezes! 

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest, jak wiadomo, kwestia poziomu wynagradzania pracowników sfery pu-

blicznej. Zaplanowany w budżecie na 2020 r. wzrost wynagrodzeń o 10% w znacznym stopniu został rozdy-

sponowany na podniesienie wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej. Na 6 tysięcy osób zatrudnionych  

w KRUS ponad 1 tysiąc 200 osób od 1 stycznia 2020 r. otrzymało podwyżkę wyrównującą wynagrodzenia 

do poziomu płacy minimalnej. Cała rzesza pracowników na stanowiskach inspektorów i specjalistów zarabia 

2 tysiące 650 zł brutto. W budżecie na rok 2020 zaplanowano o 4 miliony mniejsze wydatki na fundusz mo-

tywacyjny dla pracowników KRUS, podczas gdy w grudniu i styczniu pracownicy ministerstw otrzymali ok. 

30 milionów w postaci nagród i bonusów. 

Proszę Pana Ministra i Panią Prezes o udzielenie informacji dotyczącej wysokości wynagrodzeń pracow-

ników KRUS w relacji do wysokości wynagrodzeń pracowników ZUS. 

Beniamin Godyla 
 


