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Uchwała nr 3 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senatora Pawła Obłozy w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem
z działalności Senatora ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych, swoich rocznych obserwacjach oraz
po opiniach zebranych wśród członków społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej pragnie
zwrócić uwagę na następujące aspekty działalności mające szczególny wpływ na wnioskowaną
ocenę.
Senator przeprowadził na początku kadencji szkolenia z obsługi systemu eWniosek dla
zainteresowanych jednostek i wspierał jednostki w rozliczaniu realizowanych projektów. Według
informacji Komisji Regulaminowej Senator nie skontaktował się jednak ze wszystkimi jednostkami,
które chciały przeprowadzić u siebie szkolenie.
Niepokój Komisji Regulaminowej budzi również fakt dużych opóźnień w rozliczaniu wielu projektów,
zwłaszcza po okresie wakacji. Niepokojące są także obecne trudności z rozliczaniem wniosków
przez Biuro Spraw Studenckich. Na wnioskodawców nakładane są coraz większe obostrzenia,
a o wprowadzonych zmianach studenci nie byli informowani, chociażby przez listy mailingowe. Brak
powszechnie dostępnych informacji o obowiązujących procedurach skutkuje bardzo częstym
cofaniem do poprawy wniosków i rozliczeń. W opinii Komisji Regulaminowej Senator nie działał
wystarczająco w celu poprawy obecnej sytuacji.
W opinii Komisji Regulaminowej sytuacją niedopuszczalną jest konflikt, który wyniknął pomiędzy
Senatorem a WRS EiTI. Jego efektem była pisemna skarga Przewodniczącego tej jednostki na
działalność Senatora, w której zostały przedstawione fakty i związane z nimi zarzuty. Według
autora skargi kol. Paweł Obłoza dopuścił się istotnych błędów, które następnie musiały być
naprawiane między innymi przez Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej. Skarga jest
podstawą toczącej się sprawy przed Komisją Regulaminową.
W prezentacji wyborczej Senator zobowiązał się do optymalizacji pracy CRSu. Niestety pomimo
rocznej kadencji Kol. Paweł Obłoza ma bardzo słaby kontakt z obecnym Pełnomocnikiem ds. CRS
i nie posiada wiedzy na temat obecnego stanu i potrzeb Centrum. W tym roku nie został również
przeprowadzony konkurs na pomieszczenia znajdujące się w CRSie. Senator sam przygotował nowy
Regulamin CRSu, jednak do tej pory nie był on z nikim konsultowany. Nie został on również
przesłany do Komisji Regulaminowej, pomimo takiej prośby na listopadowym przesłuchaniu
Senatora. Pomimo zobowiązania wyborczego Komisja Regulaminowa nie dostrzega jakichkolwiek
prac nad rozwojem strony Centrum. Uważamy za naganną próbę tłumaczenia niezrealizowania
wszystkich punktów prezentacji wyborczej związanych z CRSem słabym kontaktem
z Pełnomocnikiem, gdyż Senator miał wystarczająco dużo czasu na poprawę sytuacji, w momencie,
kiedy już w połowie swojej kadencji sygnalizował wspomniane problemy personalne.
Przypominamy, że to Senator zobowiązał się na początku kadencji do przeprowadzenia
konkretnych zmian, które jednak nie zostały w jakimkolwiek stopniu zrealizowane.

W nawiązaniu do przedstawionych faktów oraz po zapoznaniu się z całokształtem działalności
Komisja Regulaminowa w składzie Maciej Dukata, Anna Jodko, Michał Laskowski, Piotr Walczak na
podstawie paragrafu 2 ust. 1 lit. d) i e) Regulaminu Komisji Regulaminowej wnioskuje do
Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej o udzielenie koledze Pawłowi Obłozie, Senatorowi
ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych Politechniki Warszawskiej w kadencji 2013, absolutorium
z zastrzeżeniem.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół sporządził Koleg Michał Laskowski.
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