Uchwała nr 1 z dnia 2009.10.20
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w sprawie
wotum nieufności wobec Macieja Dukaty

Komisja Regulaminowa w składzie Krzysztof B.Baczewski, Łukasz
DroŜdŜ, Łukasz Michalak, Rafał Sujka działając na podstawie §46 lit. c)
oraz §49 lit. a) Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki
Warszawskiej z dnia 8 lutego 1995 (z późniejszymi zmianami) wnioskuje
do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej o uchwalenie wotum
nieufności wobec Senatora Studenckiego Macieja Dukaty.
Komisja Regulaminowa uzasadnia swoją decyzję brakiem postępów
w realizacji postulatów wyborczych, nie wypełnianiem obowiązków
senatora oraz innych zadań których powziął się w trakcie trwania kadencji.
W przypadku braku postępów w realizacji postulatów wyborczych to:
a) Zobowiązania związane ze stworzeniem nowej i nowoczesnej strony
SSPW zakończyły się jedynie wprowadzeniem aktualnych zmian
związanych ze zmianą kadencji, częściowych bieŜących uaktualnień oraz
dodaniem informacji o zmianach które zostały wprowadzone na aktualnej
stronie Samorządu.
Czas, który pozostał do końca kadencji, nie wystarczy aby fizyczne
zrealizować ten projekt: czyli wykonać system (co wymaga zebrania i
analizy wymagań) oraz dokonać implementacji. Nie zauwaŜamy kroków
podjętych przez Senatora w celu chociaŜby zebrania wymagań.
b) Nie ma postępów w realizacji zadań związanych z „poradnikiem
działacza” takich jak wiki-samorząd, baza danych projektów, system
ekspertowy czy archiwum działań. TakŜe te zadania wymagają więcej
czasu niŜ pozostało.
c) Kolejnym argumentem jest brak uregulowania kwestii poczty
samorządowej co wpływa na przepływ informacji wewnątrz struktur SSPW
oraz do studentów naszej Uczelni.

d) W ramach zadań związanych z reorganizacją kanałów informacyjnych
stwierdzamy poprawne funkcjonowanie moderacji list mailingowych,
którymi opiekuje się Senator oraz umieszczania informacji w kalendarzu
elektronicznym.
Jednak wypracowanie spójnego sposobu komunikacji wewnątrz
SSPW czy teŜ ze studentami sprowadza się do administracyjnego
stworzenia kolejnego organu SSPW.
Z dodatkowych prac wykonanych przez Senatora, Komisja
Regulaminowa zauwaŜa Ŝe zadanie jakiego podjął się senator, tj. funkcja
Sekretarza Parlamentu, z początku była wypełniana dobrze jednak zapał
do tej funkcji zmalał i niestety, jak w poprzedniej kadencji, protokoły z
parlamentu nie są tworzone i przedstawiane Parlamentowi co wpływa na
brak moŜliwości odwołania się do poprzednich posiedzeń.
Senator takŜe nie zgłosił się na przesłuchanie w wyznaczonych
terminach a następnie nie wykorzystał alternatywnej moŜliwości
przesłania sprawozdania w formie pisemnej w wybranym przez siebie
terminie.
Działania na tym poziomie wiąŜą się z oceną na poziomie braku
absolutorium.

Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół sporządził kol. Krzysztof B.Baczewski
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