Uchwała nr 8 z dnia 2010.01.11
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w sprawie
oceny działalności Senatora Kamila Lubikowskiego za kadencję 2009

Komisja Regulaminowa w składzie Krzysztof B.Baczewski, Łukasz DroŜdŜ,
Łukasz Michalak, Rafał Sujka, Michał Waś działając na podstawie §46 ust.1.
lit.c) oraz §45 lit.d) Regulaminu Samorządu Studentów (z dn. 8 lutego 1995r.
z późn. zm.) oraz §4 ust.1. i §5 Zasad oceny pracy Senatorów Studenckich
(z dn. 28 czerwca 2007r.) wnioskuje do Parlamentu Studentów Politechniki
Warszawskiej o nie udzielenie absolutorium koledze Kamilowi Lubikowskiemu,
Przewodniczącemu Komisji Domów Studenckich Samorządu Studentów PW w
kadencji 2009.
Komisja Regulaminowa opiera swoją ocenę na sprawozdaniach z
działalności, przesłuchaniach oraz opiniach zebranych wśród członków
społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej. Na początku kadencji
kolega potrzebował duŜej pomocy przy wdroŜeniu się w pracę komisji,
uzasadniając to zastaniem Komisji Domów Studenckich w złym stanie oraz
niewystarczającą
pomocą
poprzedniego
Przewodniczącego
KDS.
Nie
zauwaŜamy poprawy stanu komisji w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ciągu
kadencji Senator potrzebował nieustannego przypominania o potrzebie
wykonania kolejnych działań, takich jak kwaterunek czy teŜ plan remontów w
Domach Studenckich PW. Pomimo ponagleń, Kolega nie działał na rzecz
aktualizacji przepisów obowiązujących z Domach Studenckich PW.
Przewodniczący KDS po roku kadencji, nie posiada zadowalającej wiedzy o
zarządzanych przez jego Komisję środkach w ramach FPMSiD. Ubolewamy nad
faktem, Ŝe pomimo doświadczania w przygotowywaniu remontów 2009, Kolega
nie rozpoczął prac nad planem remontów na rok 2010, co powinno być wciągu
ostatnich miesięcy głównym zadaniem Przewodniczącego KDS. ZauwaŜamy
działania Kolegi mające na celu pomoc innym Senatorom w realizacji ich
zadań, takich jak pomoc przy remoncie Koliby, ale wykonywanie tego kosztem
prac na rzecz swojej komisji jest co najmniej naganne. Na uwagę zasługuje
fakt Ŝe Kolega jako jedyny Senator Studencki w bieŜącej kadencji nie
przedstawił sprawozdania ze swojej rocznej działalności.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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