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Warszawa, 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 4/2016
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów politechniki WarsZawSkiej
Z dnia 30 czerwca 2016 roku
W sprawie oceny działainości Senatora Adama esińskieg0,
pewodniczącegO Samorządu Studentów po1techniki Warszawskiej
w kadencji 2016

Komisja Regulaminowa w składzie Agnieszka jastrzębska, Janusz KopYtOWSki,
Barbara Kulas, Damian Michalik I Alicja Pawiak, działając na podstawie 2. ust. J
lit. e) ReguamiflU Komisji Regulamifloweii w oparciu o przeprowadzone
przesłuchania pwodnkząceg0 w trakde kadencji, na podstawie s1Ch
obserWacji oraz opinii zebranYch wśród członków społeczności akademickiej
politechniki Warszawskiej, pragnie zwrócić uwagę na następujące aspekty
działalności mające szczególny wpływ na wnioskowaną ocenę
W Uchwale nr 3/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie oceny działalności
Senatorów Studenckich po pierwszej połowie kadencji 2016, Komisja
Regulaminowa dokonała m.in. oceny działalności kol. Adama lesiń5kieg0
oceniając ją jako niedostateczną oraz udzieliła PrzewOdnicZącem pisemnego
ostrzeżenia. Wystawiona ocena wynikała przed wszystkim z niepokojącej sytuacji
w Kolegium, którą obecna Komisja Regulaminowa zastała w momencie
rozpoczęcia swojej kadencji. Po przeprowadzeniu wnikliwych przesłuchań
Senatorów oraz rozmowie z całym Kolegium Senatorów, Komisja Regulaminowa
odstąpiła od podejmowania innych działań. Tym samym ocena kol. Adama
lesińskiegO była wyrazem wiary w poprawę sytuacji, nie zaś bodźcem do
złożenia mandatu.
pewodniczący był wielokrotnie upominany do podejmowania działań, które
Komisja
poprawić współpracę
Kolegium.
stopniu
mogły
w znacznym
Regulaminowa sugerowała pomocne narzędzia i wskazywała błędy, jednak
wbrew ustaleniom, kol. Adam Olesiński nigdy w statecZnym stopniu nie
wywiązał się ze złożonych obietnic. Pomimo wielu spotkań i dzieloneg0
wsparcia, sytuacja wewnątrz Kolegium nie poprawiła się.
Komisja Regulaminowa uważa za niedopuszczalne złożenie rezygnacji z funkcji
Przewod niczącego Sa morząd u Studentów n a kilka dni przed ostatni m XXXVIII
posiedzeniem Senatu Politechniki warszawskiej Kadencji 2012 2016.
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Rezygnacja złożona w tym terminie postawiła Samorząd w złym świetle, co może
mieć negatywny wpływ na współpracę z Władzami Uczelni.
Niemniej jednak, Komisja Regulaminowa zdaje sobie sprawę oraz zaznacza, iż
zaistniała sytuacja oraz rezygnacja w takim terminie nie była sumą wydarzeń
rozgrywających się w ostatnim czasie, lecz rozwijała się od początku kadencji
Kolegium i była wynikiem braku obustronnej współpracy Kolegium Senatorów
z Przewodniczącym, co nie jest jednoznacznie wyłączną winą Senatora. Komisja
Regulaminowa zna okoliczności presji pod jaką przyszło kol. Adamowi
Olesińskiemu składać rezygnację.
W nawiązaniu do przedstawionych faktów oraz po zapoznaniu się z całokształtem
działalności Komisja Regulaminowa wnioskuje do Parlamentu Studentów
absolutorium
udzielenie
nie
o
Warszawskiej
Politechniki
Studentów
Samorządu
Przewodniczącemu
kol. Adamowi Olesińskiemu,
Politechniki Warszawskiej w pierwszej połowie kadencji 2016.

Uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwałę sporządziła Alicja Pawlak.
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