Warszawa, dnia 19 kwietnia 2018r.

Uchwała nr 16/2018
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
z dnia 19 kwietnia 2018 roku
w sprawie oceny działalności Senatorów Studenckich
po trzech miesiącach kadencji 2018
Komisja Regulaminowa w składzie Agnieszka Bagińska, Milena Gryglak, Marta
Przybylska i Monika Standziak, działając na podstawie §2 ust. 1 lit. d) Regulaminu
Komisji Regulaminowej, w oparciu o przeprowadzone przesłuchania Senatorów
Studenckich oraz zebrane informacje, stwierdza:
Kol. Kamil Kruszewski – Senator Studencki
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia dotychczasową frekwencję kol. Kamila
Kruszewskiego na posiedzeniach Senatu, Komisji Senackiej oraz spotkaniach Kolegium
Senatorów. Zauważalna jest częsta obecność Senatora w Warszawie oraz wdrożenie
się w pracę Kolegium Senatorów.
Komisja Regulaminowa docenia pomoc Senatora w organizacji szkoleń jednostek,
Komisji Programowych oraz szkolenia Parlamentu w Płocku. W naszej opinii kol. Kamil
Kruszewski podczas tych projektów zdobył bardzo dużo doświadczenia, które na
pewno przyda mu się w późniejszej działalności samorządowej. Dodatkowo podczas
realizacji szkoleń za każdym razem służył radą oraz pomocą w kwestiach
logistycznych dotyczących działalności administracyjnej Filii w Płocku.
Komisji Regulaminowej ciężko ocenić pozostałą działalność kol. Kamila Kruszewskiego,
ponieważ jest bardzo szczątkowa. Doceniamy zaangażowanie Senatora w projekty
realizowane w Płocku, jednak w naszej opinii rola jaką w nich pełni jest marginalna.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to dopiero początek kadencji, dlatego zwracamy uwagę
na konieczność podjęcia stanowczych działań. Doceniamy rozplanowanie pracy
w najbliższych miesiącach, mimo to nadal twierdzimy, że zaangażowanie Senatora
w kierowanie przyszłymi projektami może być zbyt niskie. Zwracamy również uwagę,
że działalność kol. Kamila Kruszewskiego nie może odnosić się tylko do realizacji
projektów w Płocku, ale także w Warszawie, ponieważ nie jest on Senatorem
ds. Płocka.
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Kol. Anna Brzostkowska – Senator Studencki
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia frekwencję kol. Anny Brzostkowskiej na
posiedzeniach Senatu, Komisji Rektorskiej i Senackiej, spotkaniach Kolegium
Senatorów oraz dostępność w Biurze SSPW.
Senator udzieliła wsparcia Kolegium Senatorów na początku kadencji poprzez pomoc
w organizacji szkoleń Komisji Programowych. Na uznanie zasługuje wkład
w organizację szkolenia Parlamentu w Płocku w kwestiach logistycznych oraz
współpracy z organizacją STER.
Doceniamy podjęcie się współkoordynowania Centralnego Balu Połowinkowego.
Uważamy jednak, iż nowe inicjatywy nie powinny zaburzać zaplanowanych wcześniej
prac oraz działalności bieżącej, a także uniemożliwiać młodym samorządowcom
koordynowania tego typu projektów.
Oceniamy jako niewystarczające dotychczasowe działania podjęte w związku
z organizacją sesji FUT, która odbędzie się na Naszej Uczelni w październiku.
Wierzymy, że działania zostaną zintensyfikowane w najbliższym czasie.
Komisja Regulaminowa zwraca uwagę na sporne kontakty kol. Anny Brzostkowskiej
z pozostałymi Senatorami Studenckimi, które rzutują na atmosferę panującą w całym
Kolegium. Mamy nadzieję, że podjęte w ostatnim czasie kroki wyjaśniające
i naprawcze pomogą w oczyszczeniu relacji oraz spowodują koncentrację na
działalności merytorycznej Senator.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako dostateczną
(3.0).
Kol. Karol Kaliński – Senator ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia dotychczasową frekwencję kol. Karola
Kalińskiego na posiedzeniach Senatu, Komisji Senackiej oraz spotkaniach Kolegium
Senatorów. Zauważalne jest sprawne wdrożenie się w obowiązki od początku kadencji.
Częsta obecność Senatora w Biurze SSPW pozwala na systematyczne procedowanie
wniosków i rozliczeń oraz szybkie wyjaśnianie nieprawidłowości. Kol. Karol Kaliński
przeprowadził akcję preliminarzy, która umożliwiła odpowiedni podział budżetów
jednostek
podstawowych
oraz
Komisji
Programowych.
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przeprowadzenie szkoleń z systemu eWniosek, jednakże zwracamy uwagę na
merytoryczność przekazywanych treści.
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia zaangażowanie Senatora w pomoc przy
organizacji szkoleń Komisji Programowych.
Niedostatecznie oceniamy nadzór Senatora nad Centrum Ruchu Studenckiego.
W naszej ocenie kol. Karol Kaliński zbyt późno powołał Pełnomocnika ds. CRS. Brak
stanowczości i opieszałość w stosunku do sytuacji panującej w przestrzeni wspólnej

powoduje ciągłe pogarszanie się stanu pomieszczeń. Zalecamy jak najszybsze
podjęcie kroków w tej sprawie przez Senatora.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako dość dobrą
(3.5).
Kol. Adrian Augustowski– Przewodniczący Komisji Kwaterunkowej
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia dotychczasową frekwencję kol. Adriana
Augustowskiego na posiedzeniach Senatu, Komisjach Senackich oraz spotkaniach
Kolegium Senatorów. Senator sprawnie przejął obowiązki Przewodniczącego Komisji
Kwaterunkowej i dokończył trwającą akcję kwaterunkową na semestr letni.
Zauważalne jest zaangażowanie Senatora w przygotowanie członków Komisji i WKKw
do pełnienia swoich obowiązków poprzez zapoznanie ich szczegółowo z procesem
kwaterowania i organizację szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz obsługi
systemu. Przewodniczący stara się wspierać nowych członków Komisji swoim
doświadczeniem i udzielać niezbędnych informacji na bieżąco.
Kol. Adrian Augustowski zadbał o odpowiednie przygotowanie systemu do zbliżających
się akcji kwaterunkowych. Przyjęcie Harmonogramu Kwaterowania oraz Terminarzy
Akcji Kwaterunkowych dla Obecnych Studentów, Obecnych Studentów Cudzoziemców
oraz dla Doktorantów odbyło się w wymaganym terminie. Komisja wypracowała
również sposób promocji w.w. akcji i informowania studentów o ich przebiegu.
Zwracamy jednak uwagę, aby przyjęte metody promocji były przemyślane i miały na
względzie wpływ na wizerunek samorządu w oczach studentów.
Gratulujemy nawiązania dobrych kontaktów z Władzami oraz administracjami DS.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako dobrą (4.0).

Kol. Maria Pożoga – Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia frekwencję kol. Marii Pożogi na
posiedzeniach Senatu, Komisji Rektorskiej i Senackiej, spotkaniach Kolegium
Senatorów oraz jej dostępność w Biurze SSPW.
Senator od początku kadencji wdrożyła się w bieżącą działalność, jednocześnie dzieląc
się swoim ubiegłorocznym doświadczeniem i udzielając pomocy pozostałym członkom
Kolegium Senatorów.
Zorganizowane przez Senator szkolenie w marcu pozwoliło na wdrożenie delegatów
w działalność Komisji oraz wzrost ich zaangażowania w realizowane projekty.
Aktywizacja delegatów poskutkowała wypracowaniem nowych inicjatyw oraz
podziałem obowiązków przy opiece nad kanałami informacyjnymi SSPW.

Na pochwałę zasługuje wczesne rozpoczęcie prac nad projektem Kalendarza
Akademickiego 2018/19. Wierzymy, że dokładne zaplanowanie działań, poprzez
stworzenie terminarza poskutkuje terminową realizacją projektu.
Przewodnicząca podjęła kroki związane z pozyskiwaniem środków oraz zakupem
materiałów potrzebnych do realizacji projektów tj. fotobudka, namioty.
Zwracamy uwagę na konieczność jak najszybszego rozwiązania sytuacji z portalem
polibuda.info.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senator jako ponad dobrą
(4,5).
Kol. Łukasz Gala – Przewodniczący Komisji Domów Studenckich
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia dotychczasową frekwencję kol. Łukasza
Gali na posiedzeniach Senatu, Komisjach Senackich i Rektorskiej, spotkaniach
Kolegium Senatorów, a także dostępność w Biurze SSPW. Gratulujemy sprawnego
wdrożenie się w obowiązki Senatora.
Przewodniczący Komisji Domów Studenckich starannie przygotował plan działania na
ten rok i konsekwentnie realizuje założone cele. Tematyka zorganizowanych szkoleń
zapewniła odpowiednie przygotowanie merytoryczne uczestników do pracy w ramach
działalności Domów Studenckich. Projekty rozdzielone przez Senatora pomiędzy Rady
Mieszkańców są nadzorowane oraz omawiane na posiedzeniach Komisji. Projekty te
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Senator wykazuje wysokie
zaangażowanie w zaktywizowanie Rad Mieszkańców i zachęca ich do pracy w innych
Komisjach Programowych.
Na szczególną uwagę zasługuje kwestia wypracowania nowego cennika za
zamieszkanie w DS. Mimo koncepcji wymagającej dużego nakładu pracy,
Przewodniczący był w stanie zmobilizować delegatów do wypracowania standaryzacji
cen we wszystkich DS. Mamy nadzieję, że dotychczasowy dobry kontakt z Władzami
przełoży się na przyjęcie propozycji cennika wypracowanego przez studentów.
Zwracamy jednak uwagę na konieczność odpowiedniego przekazania informacji
dot. nowych cen studentom mieszkającym w DS.
Przewodniczący Komisji Domów Studenckich w należyty sposób monitoruje proces
trwających remontów, dbając o jakość ich wykonania.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako ponad dobrą
(4.5).

Kol. Janusz Ozdowski - Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia frekwencję kol. Janusza Ozdowskiego na
posiedzeniach Senatu, Komisji Rektorskiej i Senackiej, spotkaniach Kolegium
Senatorów, a także dostępność w Biurze SSPW.
Przewodniczący sprawnie wdrożył się w pracę Senatora. Zorganizowane szkolenie
zapewniło przygotowanie merytoryczne osobom działającym w Komisji.
Pozytywnie oceniamy stopień realizacji projektów zaplanowanych na pierwsze
miesiące kadencji tj. Ślizgawka, czy też prace nad drugą edycją Piekielnego Wyścigu
i Regat o Puchar Rektora PW.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje częstotliwość organizowanych spotkań z osobami
ze świata sportu i turystyki, które w większości cieszą się dużym zainteresowaniem
studentów.
Przewodniczący na początku kadencji dokonał podziału budżetu. Mamy nadzieję, iż
zwiększenie dofinansowania na wyjazdy majówkowe i czerwcowe nie wpłynie
negatywnie na wydatkowanie środków w drugiej połowie kadencji.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako ponad dobrą
(4.5).

Kol. Karolina Gerej – Przewodnicząca Komisji Kultury
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia dotychczasową frekwencję kol. Karoliny
Gerej na posiedzeniach Senatu oraz spotkaniach Kolegium Senatorów, jak również
wdrożenie się w pracę Senatora. Zwracamy jednak uwagę na konieczność zwiększenia
obecności Senator w Biurze SSPW.
Komisję Regulaminową cieszy fakt realizacji dużej liczby projektów kulturalnych na
początku kadencji. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie projektu Dni
Kultury, które w tym roku owocowały w wiele atrakcji. W naszej opinii
przeprowadzone szkolenie stacjonarne i wyjazdowe przyczyniły się do integracji
zespołu. Przypominamy jednak, że kol. Karolina Gerej pełniła tam funkcję nie tylko
szkoleniowca, ale także organizatora, w związku z czym jej zaangażowanie
w organizację szkolenia wyjazdowego powinno być większe.
Zdaniem Komisji Regulaminowej konieczne jest zwiększenie kontroli projektów
Komisji oraz kontaktu z koordynatorami. Szczególnie istotne jest to przy projekcie
Juwenalia Politechniki Warszawskiej.
Komisja Regulaminowa docenia kontynuację działań poprzedniczki odnośnie procedury
ds. bezpieczeństwa imprez. Zwracamy uwagę na konieczność nadzoru nad niej
wdrożeniem oraz zwiększenia roli Senator w informowaniu samorządowców
o wymaganiach stawianych przez ten dokument.

Niepokój budzi sposób wypowiedzi prezentowany przez Senator, nie tylko werbalny,
ale również pisany. W opinii Komisji Regulaminowej zauważalna jest poprawa
w stosunku do początku kadencji, jednak zachęcamy Senator do ciągłej pracy w tej
kwestii.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senator jako dostateczną
(3.0).

Kol. Aleksandra Warowna – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia frekwencję Senator na posiedzeniach
Senatu, Komisji Senackiej i spotkaniach Kolegium Senatorów, jak również wdrożenie
się w pracę jako Senator Studencki.
Komisję Regulaminową cieszy fakt zorganizowania szkolenia wyjazdowego komisji
oraz dużą rolę Senator we wdrożenie nowych członków w pracę Komisji Zagranicznej.
W naszej opinii dzięki tym działaniom udało się stworzyć zgrany i zmotywowany
zespół.
Na pochwałę zasługuje zaangażowanie w akcję Erasmus+ poprzez promocję oraz
aktywną współpracę z Centrum Współpracy Międzynarodowej. Doceniamy także
kontakt ze Studium Języków Obcych, Erasmus Student Network oraz International
Students Office, dzięki czemu organizowane są liczne wydarzenia dla studentów
obcokrajowców.
Na wyróżnienie zasługuje organizacja wymian z Wilnem, Kijowem oraz Dusseldorfem.
Mamy nadzieję, że ich przebieg skutkować będzie utrzymaniem dalszego kontaktu
z tymi uczelniami. Doceniamy inicjatywy Przewodniczącej mające na celu możliwości
organizacji nowych wymian.
Liczymy, że zapał do pracy oraz bardzo duże zaangażowanie członków Komisji
Zagranicznej spowoduje zrealizowanie wielu projektów podczas tej kadencji.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senator jako dobrą (4.0).

Kol. Maciej Baczewski – Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia frekwencję kol. Macieja Baczewskiego na
posiedzeniach Senatu, Komisji Senackiej i spotkaniach Kolegium Senatorów. Jednakże
zdaniem Komisji Regulaminowej dostępność Senatora w Biurze SSPW w godzinach
pracy administracji jest niewystarczająca.
Komisja Regulaminowa zauważa brak inicjatywy wdrożenia nowych członków
Kolegium Senatorów w bieżące prace oraz opiekę nad Biurem SSPW. Za
niedopuszczalne uważamy niezorganizowanie spotkania dysponentów z pracownikami
BSS oraz nie wypracowanie zasad współpracy na kadencję. Zauważamy kroki podjęte
w celu wyjaśnienia zmian w regulaminie FKW, jednak w naszej opinii brakuje

finalizacji tej kwestii. Niepokojący jest system wyznaczania priorytetów w działalności
Przewodniczącego. Mamy nadzieję, że kolejnej części kadencji ulegnie on poprawie.
Doceniamy przeprowadzenie zamówień publicznych na zakwaterowanie podczas
szkoleń Komisji Programowych. Działania te usprawniły pracę przy organizacji wyżej
wymienionych szkoleń.
Przewodniczący przeprowadził szkolenie wyjazdowe dla delegatów do KFG. Mamy
nadzieję, że wiedza przekazana członkom Komisji zaowocuje w pracach w ciągu
kadencji.
Na pochwałę zasługuje wypracowanie zasad przenoszenia skrzynek mailowych
samorządu. Mimo to zwracamy uwagę, żeby Senator przekazał ostateczne ustalenia
wszystkim zainteresowanym.
Przewodniczący Komisji Finansowo Gospodarczej w ramach swoich obowiązków
odpowiada za system ewidencji i organizacji obiegu dokumentów. Zwracamy uwagę,
aby Senator sprawował większą kontrolę nad treścią składanych wniosków i rozliczeń,
gdyż system eWniosek służy do rozliczania Funduszu Kulturalno-Wychowawczego
przez studentów PW. Dodatkowo system ten jest obecnie uważany za oficjalny kanał
komunikacji z pracownikami BSS, dlatego też naganne jest składanie w nim
niepoważnych wniosków.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako mierną
(2.5).

Kol. Michał Kucki – Przewodniczący Komisji Dydaktycznej
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia frekwencję kol. Michała Kuckiego na
posiedzeniach Senatu, Komisjach Senackich i Rektorskiej, spotkaniach Kolegium
Senatorów, a także dostępność w Biurze SSPW.
Komisję Regulaminową cieszy sprawna kontynuacja pracy przez Senatora oraz pomoc
we wdrożeniu nowych członków Kolegium.
Na pochwałę zasługuje sposób przeprowadzenia wyjazdowego szkolenia Komisji.
Merytoryczne zaprezentowanie działalności zaowocowało zaktywizowaniem jej
członków oraz wypracowaniem podziału pracy na tę kadencję.
Przewodniczący kontynuuje dobrą współpracę z Radą Kół Naukowych oraz wspiera jej
działania w rozmowach z Władzami i administracją Uczelni. Doceniamy zaangażowanie
kol. Michała Kuckiego w podział środków Funduszu Promocji Uczelni wśród kół
naukowych, wypracowanie zasad dotyczących użycia logo PW na gadżetach oraz
dostosowania logotypów kół naukowych do identyfikacji wizualnej PW.

Na szczególną pochwałę zasługuje sfinalizowanie procesu odwołań o umorzenie opłat
za powtarzanie zajęć. Gratulujemy udanego wprowadzenia zmian z korzyścią dla
studentów.
Niepokoi nas fakt niewłaściwego używania przez Senatora systemu ewidencji i obsługi
obiegu dokumentów. Przypominamy, że system eWniosek służy do rozliczania
Funduszu Kulturalno-Wychowawczego przez studentów PW, do którego dostęp mają
również pracownicy BSS.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako dobrą (4.0).

Kol. Kinga Kalisz – Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia dotychczasową frekwencję kol. Kingi Kalisz
na posiedzeniach Senatu, Komisjach Senackich i Rektorskiej oraz spotkaniach
Kolegium Senatorów.
Gratulujemy sprawnie zorganizowanego szkolenia Komisji Socjalnej oraz szkoleń dla
Wydziałowych Komisji Stypendialnych. W naszej opinii, poruszone na panelach
szkoleniowych tematy zapewniły członkom Komisji niezbędne przygotowanie
merytoryczne. Liczymy, że zaplanowany panel dyskusyjny pozwoli na omówienie
problemów, z jakimi borykają się Wydziałowe Komisje Stypendialne.
Na pochwałę zasługuje wysokie zaangażowanie Senator w zwiększenie aktywności
Komisji poprzez realizację nowych projektów. Doceniamy podjęcie kroków w celu
sfinalizowania działań poprzednika. Przewodnicząca Komisji Socjalnej podejmuje
również współpracę z innymi Komisjami Programowymi, co owocuje wieloma
charytatywnymi inicjatywami.
W ocenie Komisji Regulaminowej Senator zapewniła odpowiednie wsparcie
Wydziałowym Komisjom Stypendialnym w przypadku występowania problemów
podczas letniej Akcji Stypendialnej.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senator jako dobrą (4.0).
Kol. Konrad Krawczyk – Przewodniczący Samorządu Studentów
Komisja Regulaminowa docenia szybkie wdrożenie się kol. Konrada Krawczyka
w pełnienie funkcji Przewodniczącego SSPW mimo tego, że nie był on członkiem
Kolegium Senatorów poprzedniej kadencji.
Na pochwałę zasługuje wypracowanie bardzo dobrych kontaktów z Władzami Uczelni,
jednak w naszej opinii Przewodniczący w niewystarczający sposób pełni rolę lidera dla
pozostałych członków Kolegium. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na tak ważny
aspekt jak budowa efektywnego zespołu.

Kol. Konrad Krawczyk bez problemów objął przewodnictwo nad Porozumieniem Uczelni
Warszawskich. Świadczą o tym dobrze prowadzone posiedzenia,, szybka reakcja na
konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie PUW oraz nawiązanie współpracy
z Urzędem Miasta. Komisja pozytywnie ocenia godne reprezentowanie SSPW na
Forum Uczelni Technicznych oraz sprawozdawanie się z Sesji FUT podczas posiedzeń
Parlamentu.
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Przewodniczącego z nadzorowania jego prac.
Na szczególną pochwałę zasługuje zaangażowanie, jakie Senator wykazuje w sprawie
zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz poziom jego wiedzy dotyczący prac
przy Ustawie 2.0. Nie należy jednak zapominać o istotności działalności bieżącej.
Funkcja Przewodniczącego SSPW nie opiera się jedynie na kontaktach z Władzami
i administracją Uczelni oraz działalności na rzecz studentów z całej Polski, ale przede
wszystkim na odpowiadaniu bieżącym potrzebom studentów PW oraz struktur SSPW.
Komisja Regulaminowa zwraca uwagę na odejście pracownika z BSS odpowiedzialnego
za przyjmowanie wniosków i rozliczeń. Zalecamy uważne monitorowanie sprawy, gdyż
obecna sytuacja wpływa na zwiększenie obowiązków pracowników Biura SSPW.
Zauważamy chęć bezpośredniej współpracy z szefami jednostek poprzez
wypracowanie nowej formuły spotkania szefów, jednak należy zwiększyć
częstotliwości tych spotkań, aby przyniosły one wymierne korzyści.
Komisja Regulaminowa ocenia dotychczasową działalność Senatora jako dobrą (4.0).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwałę sporządziła Milena Gryglak.
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