
 

 

 

Stanowisko nr 6/2022 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie: „Konfliktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym  

– Państwowym Instytucie Badawczym” 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach pełni istotną rolę 

zarówno w wymiarze państwowym jak i regionalnym, a także ma duże znaczenie  

w zapewnieniu m.in. bezpieczeństwa zdrowotnego, żywnościowego oraz bezpieczeństwa państwa. 

Zatrudnia wiele zespołów naukowo-badawczych liczących się w Europie i na świecie. Jest swoistą 

wizytówką i dumą naszego regionu. 

Fakt, iż w tej instytucji mamy do czynienia z konfliktem, trwającym co najmniej od 2018 roku, 

wzbudził niepokój stron dialogu społecznego naszego województwa. Niekorzystnym zjawiskiem jest 

przewlekanie konfliktu i będąca tego następstwem eskalacja napięcia w relacjach i komunikacji 

wewnątrz zakładu. Nie sprzyja to pełnemu wykorzystaniu potencjału Instytutu oraz jego 

pracowników oraz może utrudniać wykonywanie zadań statutowych.  

Ocena podłoża i tła konfliktu oraz jego rozwiązanie leży w kompetencji podmiotu nadzorującego, 

którym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Mając na uwadze słuszny interes społeczny, nie chcąc być biernym obserwatorem zaistniałej 

sytuacji, strony dialogu społecznego przedkładają poniższe wnioski: 

1. Wnosimy o poprawę dialogu zakładowego wewnątrz Instytutu, pomiędzy Pracodawcą  

a przedstawicielami Pracowników, którymi są funkcjonujące w Instytucie Związki Zawodowe. 

Przydatne byłoby więc przygotowanie audytu komunikacji wewnątrzzakładowej 

i efektywności zarządzania dla zdiagnozowania i wskazania optymalnych kierunków zmiany. 

2. Zwracamy się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie „misji dobrej woli do 

rozwiązania konfliktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie 

Badawczym”. Strony Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

deklarują wsparcie i pomoc w tym zakresie oraz udział naszych przedstawicieli w charakterze 

członka lub obserwatora. 

3. Zwracamy się do Rządu RP o podjęcie prac legislacyjnych celem wypracowania systemu 

i zasad wynagradzania wszystkich grup pracowników Instytutów Badawczych oraz 

Państwowych Instytutów Badawczych. Obecny brak klarownego systemu wynagradzania w 

instytutach, nie sprzyja zatrzymaniu w pracy instytutowej wysoko wykwalifikowanych kadr 

oraz samodzielnych pracowników nauki.  
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