
Uchwała nr 16XXXI/2019 

 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”                      

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyznania środków z dotacji KK 

   

    Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” zgodnie z Uchwała 

nr 13/2014 KK z dnia 15 maja 2014 roku zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” o przyznanie dla naszego Regionu środków z dotacji Komisji Krajowej 

na wsparcie działań statutowych regionów. 

Zarząd Regionu 

 

 

Uchwała nr 17/XXXI/2019 

 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”                      

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia wykonania budżetu za 2018 r. 

   

    Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć 

i zatwierdzić wykonanie budżetu za 2018 rok. 

         Zarząd Regionu 

 

 

Uchwała nr 18/XXXI/2019 

 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”                      

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia rozliczeń funduszy specjalnych 

   



Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć 

przedłożone rozliczenie za 2018 rok: 

Funduszu Szkoleń 

Regionalnego Funduszu Strajkowego 

Funduszu Rozwoju Związku 

Funduszu Pomocy Szykanowanym za działalność związkową. 

 

 Zarząd Regionu 

 

 

Stanowisko nr 1/XXXI/2019 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie sytuacji rolniczych instytutów badawczych w Puławach, Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet-PIB) oraz 

Instytucie Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym  

(IUNG – PIB). 

Zarząd Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” stanowczo domaga 

się wpisania instytutów rolniczych do sfery budżetowej finansowanej w całości z budżetu 

państwa, jako jednostek strategicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywnościowe 

kraju oraz umożliwiające wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. 

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że utrata wsparcia oraz potencjału naukowego w 

postaci wymienionych wyżej instytutów może skutkować utratą suwerenności oraz 

niepodległości  

w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Na chwilę obecną w obu instytutach 

obcięto środki finansowe na program wieloletni o 50 % co w przypadku PIWet – PIB wynosi 

około 8 000 000 złotych a w IUNG – PIB około 4 000 000 złotych. Wstrzymano także dotację 

na inne programy realizowane z projektów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obu 

instytutach w na łączną kwotę około 10 mln złotych.  

Zwracamy również uwagę na to że w tych instytutach ze strony kierownictwa brak jest  

poszanowania godności pracowników oraz występuje łamanie podstawowych praw 

pracowniczych. Przejawem tego były kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, które wskazały 

na trudną sytuację pracowników w wyżej wymienionych instytutach. 



Domagamy się podniesienia stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla 

pracowników instytutów badawczych i przeznaczenia dodatkowych środków finansowych   

w budżecie Państwa na ten cel. Płace w obu instytutach nie zmieniły się od kilkunastu lat,   

a niewielka regulacja wynagrodzeń wynikała ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Również poprawa oceny parametrycznej przez instytuty nie spowodowała 

jakiejkolwiek podwyżki płac. Wynagrodzenia pracowników tych jednostek rażąco odbiegają 

od średniej krajowej, a pracowników naukowych od średniej dla poszczególnych stanowisk 

na uczelniach wyższych. Brak satysfakcjonującego wynagrodzenia w instytutach badawczych 

powoduje utratę najwartościowszych ludzi stanowiących o potencjale naukowym tych 

jednostek oraz ogranicza możliwość pozyskiwania młodych zdolnych ludzi do pracy w nauce. 

Ta sytuacja jest powodem powstawania luki kadrowej pracowników naukowych w 

instytutach. 

 

Zarząd Regionu 

 

 


