
         
    

Warszawa, dn. 10 maja 2017 

 

 

 

Szanowny Pan  

Krzysztof Jurgiel 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

 

W związku z pogłębiającym się kryzysem w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa dotyczących płatności dla rolników oraz fałszywymi informacjami 

przekazywanymi przez ARiMR zwracam się z wnioskiem o odwołanie p.o. Prezesa Dariusza 

Golca. 

 

Uzasadnienie: 

1. Brak wdrożenia oprogramowania przez ARiMR w zakresie obsługi programów 

PRŚK, Zalesień, RE w ramach PROW 2014-2020 za rok 2016 – spowoduje to brak 

możliwości zakończenia realizacji płatności do 30 czerwca 2017 r. oraz problemami z 

wdrażaniem systemów służących wypłatom płatności za rok 2017.   

2. Brak reakcji na potencjalne zagrożenie opisane w pkt. 1, brak poszukiwania 

rozwiązań.  

3. Brak przeprowadzenia zewnętrznego audytu IT zleconego jeszcze przez poprzedniego 

Prezesa Agencji Daniela Obajtka. 

4. Wprowadzanie opinii publicznej w błąd poprzez fałszywe informacje, m.in. na stronie 

internetowej Agencji, o prawidłowo funkcjonującym systemie dopłat, co dodatkowo 

doprowadza do wściekłości rolników, którzy wyjeżdżając w pole nie mają za co kupić 

paliwa czy środków do produkcji rolnej. 

5. Odmowa współpracy z organizacjami rolniczymi.   

6. Brak odpowiedzi na wnioski OPZZRiOR o udostępnienie informacji publicznej, a 

także udzielanie kłamliwych, wymijających i mglistych informacji.  

7. Wprowadzanie przez Prezesa Golca chaosu w Agencji poprzez zwalnianie 

doświadczonych pracowników, co również przyczyniło się do problemów opisanych 

w pkt. 1.  

 

Jednocześnie ponownie przesyłamy w załączeniu plan działań naprawczych, który naszym 

zdaniem uchroni polskich rolników przed zagrożeniem.  

 



    

 

 

1. Odwołanie Prezesa ARiMR Dariusza Golca oraz powołanie na jego miejsce jednego z 

obecnych zastępców jako osób najlepiej zaznajomionych ze sprawami Agencji, co 

zagwarantuje płynną kontynuacje prac.   

2. Natychmiastowe zerwanie umowy z obecnym wykonawcą systemu informatycznego 

ARiMR. 

3. Bezzwłoczne zaproszenie uczestników umowy ramowej do złożenia ofert na 

utrzymanie i rozbudowę systemu informatycznego, a także wybór najkorzystniejszej 

oferty przy jednoczesnym zapisaniu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie zlecenia. 

4. Wzmocnienie nadzoru nad wykonawcami systemów informatycznych poprzez 

powołanie specjalnego Komitetu Sterującego z udziałem Prezesa ARiMR oraz 

wiceprezesa ds. informatyki, który będzie stale nadzorował postęp prac. Musi zostać 

wypracowany sposób raportowania pozwalający na „wczesne wykrywanie opóźnień”. 

 

 

Przypominam, że o sytuacji alarmowaliśmy już przeszło 2 tygodnie. Mimo to Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani ARiMR nie podjęło żadnych kroków.  

Liczę na priorytetowe potraktowanie opisanej sprawy przez Pana Ministra. 
 

 
 

Z wyrazami szacunku 

Sławomir Izdebski 

Przewodniczący OPZZRiOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Prezes PiS – Pan Jarosław Kaczyński 

- Prezes Rady Ministrów – Pani Beata Szydło 


