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Zimbra smielcar@uz.zgora.pl

RE: Bardzo pilna wiadomość

Od : Katarzyna Łasińska <k.lasinska@adm.uz.zgora.pl> Śr, 2020, mar-18 06:40
Temat: RE: Bardzo pilna wiadomość

Do : 'Izabela Gawlowicz' <I.Gawlowicz@wpa.uz.zgora.pl>
DW : 'k lasinski' <k.lasinski@iibnp.uz.zgora.pl>, 'Beata Brzozowska'

<bbrzozow@uz.zgora.pl>, 'Marta Fortuna' <mfortuna@uz.zgora.pl>, 
Tomasz Markowicz' <tmarkowi@uz.zgora.pl>, 'Sławomir Mielcarz' 
<smielcar@uz.zgora.pl>, 'Renata Galant' <rgalant@uz.zgora.pl>

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Państwo,
Pismo, o którym Pani pisze, otrzymałam w dniu 16 marca, w poniedziałek, po 
przedekretowaniu go przez JM Rektora.
Nie dałam rady na nie odpisać, za co przepraszam. Proszę uwierzyć, że mamy 
ogrom pracy jaką należy teraz wykonać. Pracujemy po 12 godzin dziennie. W 
moim przypadku, bez weekendów, stąd brak odpowiedzi.
Odnosząc się do samego pisma, uprzejmie informuje Państwa, ze w sobotę 14 
marca skierowałam pismo o do wszarskich dziekanów, dyrektorów instytutów, 
Rektora i prorektorów o skierowanie pracowników do pracy zdalnej, tam, gdzie 
to jest tylko możliwe. By skierować do pracy zdalnej pracowników 
księgowości, płac i finansów - należało zakupić laptopy, bo tylko tak można 
bezpiecznie zapewnić Im dostęp do programów księgowych. Do marca marca 
uczelnia musi złożyć sprawozdanie finansowe, z tego terminu nikt uczelni nie 
zwolnił. Są stanowiska, których nie da się odsunąć do pracy zdalnej.
Jednak, na dzień dzisiejszy prawie 50% pracowników administracji zostało 
oddelegowanych do pracy zdalnej. Ta liczba osób systematycznie się zwiększa. 
Należy pamiętać, że przełożony musi zorganizować prace pracownikowi. 
Oddelegowanie do pracy zdalnej, to nie czas wolny, a świadczenie pracy.
Osoby pozostające w pracy, w budynkach uczelni chcą też mieć pewność, ze ich 
koleżanki/koledzy nie siedzą w domu i nie mają dodatkowego, płatnego urlopu. 
Dlatego proszę zrozumieć, ze proces oddelegowania musiał chwile potrwać. 
Zmniejszona liczba personelu powoduje tez to, ze moim najbliższy 
współpracownicy czy ja musieliśmy przejąć reagowanie, odpisywanie na 
wszystkie pisma, która kierowane są do Uczelni. Jesteśmy tez jako uczelnia 
zaangażowani w sztab antykryzysowy miasta.
Musimy być też przygotowani na wprowadzenie Stałego Dyżuru Rektora, w 
przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Pisze powyższe nie dlatego, żeby się skarżyć czy narzekać. Chciałabym 
raczej, byście Państwo wiedzieli, ze:
- zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji,
- reagujemy na bieżąco - jak najszybciej się da, choć problemów jest 
naprawdę dużo (zaopatrzenie w podstawowe środki czystości, chemię graniczy z 
cudem),
- a najważniejsze - dbamy o Pracowników i Studentów.

Jestem na bieżąco w kontakcie z uczelniami, które Pani wskazała. To, ze 
przyjęto ten akt, nie oznacza, ze z dniem 16 marca wszyscy pracownicy 
pozostali w domach.
Tak jak wskazałam, my jako uczelnia podjęliśmy decyzje związane z pracą 
zdalną w dniu 14 marca br., czyli wyprzedziliśmy rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reasumując, myślę, ze do końca tygodnia uda nam się już maksymalnie 
zredukować liczbę osób pozostających na terenie uczelni.
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Z poważaniem,

Katarzyna Łasińska
Kanclerz
Uniwersytet Zielonogórski
68 32 82 450
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