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odnosząc się do treści opublikowanego w dniu 19.03.2019 r.
w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej artykułu pani Judyty Watoły
pt. „Wyborcza Awantura na SUM” oświadczam, że wniosek Pana
Ziemowita Wójcika, obejmujący stawiane pracownikom Uczelni zarzuty,
w tym obciążające ich rzekomym popełnieniem „przestępstwa
stypizowanego w art. 231 kk”, przekazany został do organów ścigania.
Informuję, że poczynione wewnętrznie ustalenia, w tym złożone
przez pracowników oświadczenia, nie potwierdzają opisanych we
wniosku okoliczności, niemniej jednak zważywszy na treść art. 304 § 2
kodeksu postępowania karnego przekazanie wniosku do Prokuratora –
uprawnionego do podejmowania czynności ustalających czy
w konkretnej sprawie popełnienie czynu zabronionego ustawą miało
miejsce czy też nie - stało się konieczne.
Niezależnie od powyższego z wielkim niepokojem a zarazem
dezaprobatą dostrzegam zjawisko podejmowania przez Członków
Organu Kolegialnego polemiki w zakresie funkcjonowania Uczelni za
pośrednictwem prasy. Wypowiedzi takie pozbawione możliwości
ustosunkowania się drugiej strony do opisywanych zdarzeń, w tym
właściwych w sprawie Pracowników kształtują przekaz wyłącznie
jednostronny (dodatkowo rozmijający się z obiektywnym przebiegiem),
a tym samym wprowadzając w błąd nie tylko wspólnotę akademicką, ale
również opinię publiczną, naruszając dobre imię i wizerunek Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jako Rektor Uczelni pozostaję bez wpływu na treść publikowanych
artykułów niemniej jednak czuję się zobowiązany do wyjaśnienia
wspólnocie akademickiej najważniejszych aspektów poruszanych
w artykule kwestii.
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Celem zobrazowania obiektywnych okoliczności podaję, iż:
 nie były w Uczelni wydawane polecenia bezpośrednio, ani
pośrednio w jakimkolwiek elemencie kształtujące sposób
organizacji pracy kancelarii SUM, w tym także w dniu 8 marca
2019 r. Bezpośredni przełożony pracowników kancelarii
potwierdził, obowiązek przyjęcia dokumentów złożonych po
terminie z podaniem godziny;
 jedyną uprawnioną przez Senat Uczelni (Uchwała nr 149/2018
z dnia 21.11.2018r. w sprawie określenia sposobu powołania
i zadań pierwszej Rady Uczelni) do sprawdzenia pod względem
formalno-prawnym zgłoszeń kandydatów, jest Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej w Komunikatach
podanych do publicznej wiadomości, zarówno w I jak również w II
turze postępowania, sprecyzowała godzinę oraz miejsca
dokonywania zgłoszeń, w celu zapewnienia technicznej
możliwości ich złożenia;
 wobec braku udolności w sprostaniu procedurze przyjętej
właściwą Uchwałą Senatu - celem wyjścia naprzeciw
odzwierciedlenia właściwej reprezentacji Środowiska w Radzie
Uczelni – podejmę kroki zmierzające do skierowania wniosku do
Senatu umożliwiającego ponowne wyznaczenie terminu na
zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni;
 zgodnie z aktualnie projektowanymi postanowieniami nowego
Statutu SUM, kompetencje uchwalania planu rzeczowofinansowego nadal pozostawione zostały Senatowi Uczelni,
a ponadto (jak dotychczas) w SUM funkcjonować będzie Senacka
Komisji ds. Budżetu i Finansów właściwa do opiniowania spraw
dotyczących działalności finansowej Uczelni;
 Rada Uczelni – wbrew twierdzeniom Autorki artykułu - nie
posiada kompetencji kontrolnych nad „finansami i zarządzaniem”;
 Organizacja
Zakładowa
NSZZ
„Solidarność”
wyraziła
zaniepokojenie treścią złożonych przez Pana Ziemowita Wójcika
wniosków; jednocześnie mimo uprawnień i obowiązków
ustawowych Organizacja Zakładowa nie podjęła natomiast
jakichkolwiek działań zmierzających do obrony pracowników,
w związku z formułowanymi wobec nich zarzutami.
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Na marginesie nie może ujść uwadze, że Pan Ziemowit Wójcik,
jako Senator uczestniczący w posiedzeniu Senatu, na którym
przyjęto Uchwałę nr 149/2018 z dnia 21.11.2018 r. - nie skierował
swych kroków do Przewodniczącej UKW, która w czasie rzekomej
próby złożenia dokumentów pełniła dyżur w siedzibie Uczelni
i (wobec braku skuteczności podejmowanych działań przez Pana
Wójcika) mogła udzielić dodatkowych informacji organizacyjnych
tak aby zgłoszenie czyniło zadość postanowieniom Ustawy oraz
ww. Uchwały Senatu SUM.

