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W odpowiedzi na interpelację nr 20626 z dnia 16.03.2018 r. pana Marka Sowy posła na Sejm RP 

w sprawie „wysokości wypłaconych odpraw związanych z wymianą kadr w spółkach Skarbu Państwa, 

na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)”, poniżej przedstawiam 

odpowiedzi na zadane przez posła pytania.

Mając na względzie, iż w pytaniach zawartych w interpelacji wskazano ogólne sformułowanie 

pracownicy „zwolnieni z ARiMR”, przyjęto założenie, że są to pracownicy, z którymi rozwiązano 

stosunek pracy wskutek odwołania na podstawie art. 70 Kodeksu pracy w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy 

z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2137) w okresie pełnienia funkcji Prezesa ARiMR przez Pana Daniela Obajtka, którzy nie podjęli 

następnie zatrudnienia w ARiMR.

1. Ilu pracowników zostało zwolnionych z ARiMR po objęciu funkcji prezesa przez Daniela 

Obajtka?

W okresie pełnienia funkcji Prezesa ARiMR przez Pana Daniela Obajtka, tj. od dnia 

26.11.2015 r. do dnia 01.03.2017 r., w ARiMR odwołanych na podstawie art. 70 Kodeksu pracy 

zostało 422 pracowników.

2. W jakiej wysokości odprawy wypłacono pracownikom zwolnionym z ARiMR? Proszę również 

o podanie wysokości odpraw wypłaconych ustępującym członkom kierownictwa ARiMR.

Na podstawie wyroków sądowych, tytułem odpraw pieniężnych za rozwiązanie stosunku pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników, w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1474) pracownikom odwołanym w okresie pełnienia funkcji przez pana Daniela 

Obajtka, wypłacone zostały odprawy w łącznej wysokości 610.425,84 złotych brutto (według stanu 

na dzień 22.03.2018 r.). Kierownictwo ARiMR, tj. prezes i zastępcy prezesa ARiMR nie otrzymali 

odpraw pieniężnych.

3. Ilu zwolnionych pracowników odwołało się do sądu?

Spośród pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy, 193 osoby wystąpiły 



na drogę sądową przeciwko byłemu pracodawcy. Należy przy tym wyjaśnić, 

że liczba 193 stanowi w istocie liczbę postępowań sądowych, gdyż niejednokrotnie byli pracownicy 

ARiMR dochodzili jednocześnie kilku roszczeń w odrębnych sprawach sądowych. Na różnych 

etapach procesu ich powództwa ulegały przekształceniu przedmiotowemu, a pierwotnie wywodzone 

roszczenia zastępowały inne.

W toku wszczętych postępowań sądowych, w oparciu o okoliczność odwołania, 

byli pracownicy dochodzili różnych roszczeń od ARiMR, tj. w szczególności:

 zapłaty odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,

 zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,

 przywrócenia do pracy,

 zapłaty zadośćuczynienia,

 sprostowania świadectwa pracy,

 zapłaty odprawy pieniężnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1474).

4. Ile w chwili obecnej toczy się postępowań sądowych, wytoczonych przez zwolnionych 

pracowników?

Na dzień 23.03.2018 r. przed sądami w dalszym ciągu toczą się 94 sprawy.

5. Ile na chwilę obecną wydano wyroków sądowych?

Według stanu na dzień 23.03.2018 r. prawomocnymi wyrokami zakończyło się 

99 spraw.

6. Ile roszczeń pracowników rozpatrzono pozytywnie?

Według stanu na dzień 23.03.2018 r. w 85 postępowaniach sądy uwzględniły powództwa byłych 

pracowników.

7. Ile roszczeń pracowników rozpatrzono negatywnie?

Według stanu na dzień 23.03.2018 r. w 14 postępowaniach sądy podzieliły stanowisko ARiMR, 

oddalając powództwa, względnie odrzucając pozwy.

8. Ilu pracowników, których roszczenia zostały rozpatrzone przez sąd pozytywnie otrzymało 

odszkodowania z tego tytułu? Proszę o podanie, w jakiej wysokości odszkodowania zostały 

wypłacone tym osobom?

Na podstawie wyroków sądowych, tytułem odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie 

umowy o pracę, pracownikom odwołanym na podstawie art. 70 Kodeksu pracy, w okresie pełnienia 

funkcji przez pana Daniela Obajtka, 73 pracownikom zostały wypłacone odszkodowania w łącznej 

wysokości 1.431.290,85 złotych brutto.

Z poważaniem
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