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Bardzo pilna wiadomość
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Szanowna Panie Kanclerz, Szanowni Państwo,

W dniu 13 marca 2020 r. mając na uwadze możliwość, jaką daje art. 3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U.
2020, poz.374), Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Zielonogórskiego
zawnioskowała do JM rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego o niezwłoczne polecenie
pracownikom Uniwersytetu , ze szczególnym uwzględnieniem pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi, wykonywanie pracy zdalnej. 
Ustawodawca umożliwia Jego Magnificencji zastosowanie takiego rozwiązania wobec wszystkich
pracowników Uniwersytetu, którzy nie są niezbędni w miejscu pracy w obecnej sytuacji.
Zasady i tryb pracy mogą zostać określone ustnie, aby jak najszybciej ograniczyć grożące
pracownikom Uniwersytetu epidemiologiczne niebezpieczeństwo. Siłą Uniwersytetu są jego
pracownicy, którzy w tej szczególnej sytuacji wymagają szczególnej ochrony. 

Nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej odpowiedzi na nasz wniosek.

Dotarły do naszej komisji natomiast w dniu dzisiejszym poważne skargi od pracowników
dotyczące braku realizacji przez władze Uniwersytetu  Zielonogórskiego Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
który to akt wprost ogranicza funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra
właściwego ds szkolnictwa wyższego i nauki przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy
przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem jedynie przypadków, gdy praca ta
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. 
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak poważna jest sytuacja epidemiczna w kraju i jak
niezbędne są wszelkie możliwe środki ostrożności w zakresie zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa -  z tego względu bardzo proszę Panią Kanclerz o pochylenie
się nad ta sprawą i podjęcie niezbędnych działań prowadzących do tego, aby jak największa
liczba pracowników UZ świadczyła swoją pracę zdalnie. 
Nadmieniam, że takie uniwersytety, jak Uniwersytet Szczeciński czy AGH w Krakowie w dniu
dzisiejszym przyjęły stosowne akty prawne, mające na celu natychmiastowe ograniczenie
działalności uczelni we wzmiankowany w rozporządzeniu sposób.
Zagrożeniem dla pracowników jest nie tylko przebywanie w uczelni i wzajemne kontaktowanie
się ze sobą, ale nawet konieczność dojazdu do pracy środkami komunikacji publicznej. 
Jesteśmy wspólnota i tę trudną sytuację musimy przetrwać jako wspólnota.

łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia oraz życzenia, byśmy wszyscy pozostali w
zdrowiu,
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