Warszawa, 07.01.2014

Uchwała nr 1 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senatora Bogdana Kaczorowskiego w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem
z działalności Senatora Studenckiego, 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 wywiązał się z większości obietnic wyborczych. Pomimo napotkanych przeciwności,
chociażby atmosferycznych, wszystkie projekty organizowane przez Senatora stanowiły duży
sukces organizacyjny. Gratulujemy wzorowej organizacji Juwenaliów Płockich oraz zwracamy
uwagę na zorganizowanie z powodzeniem przyjazdu płockiej braci studenckiej na Juwenalia
Warszawskie.
Senator dba o dobry wizerunek i promocję Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pomimo braku
możliwości zorganizowania meczu piłki ręcznej ze względu na ostateczny brak zainteresowania ze
strony Wisły Płock, Kolega zadbał o sportową promocję Politechniki Warszawskiej. Realizacji
doczekał się mecz piłki nożnej z udziałem władz miasta oraz uczelni. Zwracamy uwagę na zadbanie
o promocję i udział mediów płockich w tym wydarzeniu.
Pomimo zapowiadanej współpracy z mediami Politechniki Warszawskiej, nie doszła ona do skutku.
Rezygnacja z mediów PW na rzecz promocji w mediach płockich jest jednak zrozumiała i godna
pochwały.
Senator zadbał o dobrą organizację Parlamentu w Płocku. Brał również udział w bieżącej pracy
Kolegium oraz był koordynatorem sceny podczas wyborów Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej.
Komisja Regulaminowa zwraca uwagę na zaangażowanie Senatora w prace Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej w Warszawie, w szczególności obecność na posiedzeniach Senatu,
Kolegium Senatorów oraz obecność w biurze, co w pierwszej części kadencji nie należało do zadań
łatwych. W drugiej części kadencji, pomimo zmiany Wydziału, Senator nie zrezygnował
z powierzonej mu funkcji i wciąż wzorowo koordynował prace Samorządu Studentów Filii w Płocku.
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
Bogdanowi Kaczorowskiemu, Senatorowi Studenckiemu w kadencji 2013, absolutorium
z wyróżnieniem.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Protokół sporządziła Koleżanka Anna Jodko.
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