
 

 

OPINIA NR 3/2022 
STRONY PRACOWNIKÓW, STRONY PRACODAWCÓW I STRONY RZĄDOWEJ 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 28 października 2022 r. 

wyrażająca apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odwołanie Pana prof. dr hab. 
Krzysztofa Niemczuka z funkcji Dyrektora PIWet-PIB w Puławach 

 Po wyczerpaniu ustawowych kompetencji, wobec obserwowanego braku poprawy 

organizacji i atmosfery pracy oraz eliminacji napięć w relacjach i komunikacji wewnątrz 

zakładu, odnotowaniu dalszej eskalacji konfliktu zagrażającej właściwemu wypełnianiu zadań 

statutowych PIWet-PIB w Puławach, kierując się poczuciem odpowiedzialności i troski o dobro 

państwa, WRDS WL wnosi o odwołanie Pana prof. dr hab. Krzysztofa Niemczuka z funkcji  

Dyrektora Instytutu. 

Uzasadnienie 

 PIWet-PIB w Puławach pełni istotną rolę w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego i żywnościowego państwa. Trwający od 2018 roku konflikt i brak skutecznych 

działań prowadzących do jego zażegnania budzi niepokój, zagraża bowiem bezpieczeństwu 

państwa i dowodzi braku umiejętności i kompetencji Pana prof. dr hab. K.Niemczuka 

w zarządzaniu Instytutem, w tym dużym zespołem ludzkim.  

 WRDS WL wyraża dezaprobatę z podjętych prób rozwiązania tego wieloletniego 

konfliktu w Instytucie i scedowanie sprawy jego rozwiązania na Dyrektora Instytutu. Zdaniem 

Rady, w rozpoznaniu istoty konfliktu jako elemencie determinującym proces naprawczy winien 

aktywnie uczestniczyć przedstawiciel Ministerstwa (co zawarto w stanowisku WRDS WL  

2/2022) lub wręcz Departament Kontroli i Audytu Ministerstwa. Pozostawienie sprawy audytu 

Dyrektorowi Instytutu, który jest bezpośrednią stroną konfliktu, było co najmniej pochopne. 

Wybrano bowiem audytora, który w obszarze swojej podstawowej działalności statutowej nie 

wskazuje takich zadań i - zdaniem Rady - niedoświadczonego w rozpoznawaniu 

funkcjonowania tak dużych i złożonych jednostek. Treść raportu sugeruje nawet, iż audytor 

kształtował opinię rozmówców podczas wywiadu, co eliminuje zasadę rzetelnego 

pozyskiwania danych i wypracowaniu obiektywnej opinii. Wnioski audytora są dalekie od 

oceny pracowników wyrażonej w formie ankiety przeprowadzonej w maju br. przez zespół 

powołany przez dyrekcję i związki zawodowe. Wagę opinii wynikającej z tej ankiety 

rekomenduje fakt, iż uczestniczyło w niej 414 osób, tj. 72% zatrudnionych w Instytucie.  

 Zarówno z dyskusji prowadzonej na forum WRDS WL i Zespołu Roboczego Rady, jak 

i z wywiadów z pracownikami Instytutu oraz wielu pism organizacji związkowych i interpelacji 

poselskich wynika, że konflikt i istniejąca atmosfera braku dialogu i zaufania a nawet 

zastraszania oraz wielu rezygnacji z pracy doświadczonych pracowników nauki jest przyczyną 

przyjętych przez Pana K.Niemczuka zasad funkcjonowania jako Dyrektora Instytutu, a przede 

wszystkim braku umiejętności komunikacji międzyludzkiej, koniecznej do zarządzania 

zespołami ludzkimi. Konflikt w Instytucie jest zatem sprawą bezpośrednio zawinioną przez 

Dyrektora i wymaga podjęcia decyzji niezwłocznego zaprzestania wykonywania przez Pana 

prof. K.Niemczuka funkcji Dyrektora  Instytutu. 



 

 

 

 

 Pan Dyrektor dalej prowadzi politykę zastraszania, włącznie z kierowaniem do organów 

ścigania wniosków i oskarżeń z błahych powodów, bez podjęcia rzeczywistej próby dialogu 

i wyjaśnienia istoty sprawy oraz polubownego rozwiązania sporu. Nie unika przy tym opłacania 

kosztów pozwów cywilnych ze środków Instytutu! 

 Przedstawione fakty uzasadniają aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przychylił się 

do wniosku Rady i korzystając z prawa wynikającego z art.24 u.2 ustawy o instytutach 

badawczych ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj. Dz.U.2022 poz.498)  odwołał ze stanowiska 

Dyrektora Pana prof. dr hab. K. Niemczuka. Odwołanie z funkcji Dyrektora nie powinno 

skutkować rozwiązaniem stosunku pracy prof. K.Niemczuka na stanowisku naukowym 

w Instytucie. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas pracy w Instytucie winny bowiem teraz 

zaowocować w rozwiązywaniu problemów objętych statutowym obszarem działalności 

Instytutu.  
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