Warszawa, 07.01.2014

Uchwała nr 10 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senatora Łukasza Smolagi w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym
sprawozdaniem z działalności Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej, 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.
Komisja Regulaminowa pragnie pochwalić Senatora za ogromną wiedzę z zakresu
pełnionych obowiązków, dzięki której Senator miał bardzo dobry kontakt z pracownikami
administracji. Jego pozycja pozwalała mu często wspierać pozostałych Senatorów w ich
rozliczeniach oraz rozwiązywać problemy, które napotykali w trakcie swojej działalności.
Warte uwagi jest bardzo duże zaangażowanie w realizację Zamówień Publicznych, dzięki
któremu udało się sprawnie przeprowadzić dużą liczbę procedur. Warte uwagi jest także
doprowadzenie do wyłączenia Samorządu z przetargów centralnych, co w znaczącym
stopniu powinno ułatwić pracę kolejnej kadencji. Niestety pragniemy zwrócić uwagę na
problemy związane przetargiem na materiały promocyjne, którego nie udało się w pełni
zrealizować w planowanym czasie.
Senatorowi udało się również zrealizować postulat wyborczy związany z zakupem nowego
ksero. Odpowiednie procedury udało się przeprowadzić sprawnie, jednak nadal kwestią
do ustalenia pozostaje sposób jego wykorzystania, gdyż szybkie kończenie się materiałów
eksploatacyjnych w znacznym stopniu utrudnia pracę biura.
Komisja pragnie zwrócić uwagę na sprawne przygotowanie projektu budżetu
i prowizorium FKW. Przyjęte rozwiązania stanowią dobry punkt wyjścia dla nowej
kadencji, jednak w obliczu groźby zmniejszania funduszu w kolejnych latach, następcy
powinni zastanowić się nad potrzebą zmian w wykorzystaniu przyznanych Samorządowi
środków.
Niestety Senatorowi nie udało się zbudować sprawnego zespołu wewnątrz Komisji.
Na szkoleniu nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane punkty, a powołane
w trakcie kadencji grupy robocze działały mało sprawnie i nie udało im się zrealizować
wszystkich postanowionych przed nimi celów takich jak: przygotowanie nowego
dosprzętowienia czy zmian w regulaminach. Pragniemy zauważyć, że Senator źle
rozplanował w czasie założone plany na całą kadencję.
Gratulujemy zaawansowanych prac związanych z rozwojem systemu eWniosek3.
Żałujemy, że nie udało się powołać pełnomocnika do tego celu, ani zbudować zespołu,
który mógłby przyspieszyć przygotowanie i wdrożenie systemu. Wierzymy jednak, że
przygotowane zmiany usprawnią działanie Samorządu w kolejnych kadencjach.

Komisja ubolewa nad problem związanym ze znalezieniem przez Senatora swojego
następcy i obawia się problemów związanych z zachowaniem ciągłości pracy jednej
z najważniejszych Komisji.
W nawiązaniu do przedstawionych faktów oraz po zapoznaniu się z całokształtem
działalności Komisja Regulaminowa w składzie Maciej Dukata, Anna Jodko, Małgorzata
Kowalczyk, 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 Łukaszowi Smoladze, Przewodniczącemu Komisji
Finansowo-Gospodarczej w kadencji 2013, absolutorium.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół sporządził Kolega Michał Laskowski.
Przewodniczący
Komisji Regulaminowej
……………………………………
Maciej Dukata

