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Warszawa, 12.06.2013

Uchwała nr 1 z dnia 12.06.2013
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności
Senatora Przemysława Paszkiewicza w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z
działalności Przewodniczącego Komisji Zagranicznej, swoich półrocznych 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 dostrzega ogromne zaangażowanie Senatora w aktywność na arenie
międzynarodowej, które skutkuje zwiększaniem prestiżu Politechniki Warszawskiej wśród innych
europejskich Uczelni. Na godne dostrzeżenia zasługuje fakt prób nawiązywania kontaktów z
kolejnymi zagranicznymi Samorządami Studenckimi. Komisja Regulaminowa docenia starania
Senatora dążące do zmiany zarówno wizerunku jak i samej Komisji. Obecny model Komisji, różny
od pozostałych, tworzy spójną całość oraz zapewnia standardy niespotykane dotychczas w pracach
Samorządu. Na docenienie zasługuje również wysoka aktywność zarówno delegatów do Komisji jak
również pozostałych jej członków, którzy włączyli się w pracę Komisji dobrowolnie. Komisja
Regulaminowa pragnie również zauważyć dobre zaplanowanie budżetu oraz realizację
przedstawionych na Parlamencie w styczniu obietnic wyborczych.
Komisja Regulaminowa chciałaby zwrócić uwagę na przeciągające się rozliczenia niektórych z
projektów związanych z Komisją Zagraniczną. Zdaniem Komisji Regulaminowej nie powinna mieć
miejsca sytuacja, że w czerwcu nadal nie jest rozliczony projekt z samego początku kadencji.
Niepokój Komisji Regulaminowej budzi również zmiana Przewodniczącego Komisji w trakcie
kadencji. Zdaniem Komisji Regulaminowej pomimo zbliżających się wakacji nowy Przewodniczący
Komisji może mieć utrudniony początek, jak również nie będzie miał możliwości w pełni wykazania
się na przestrzeni ostatnich miesięcy roku.
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
Przemysławowi Paszkiewiczowi, Przewodniczącemu Komisji Zagranicznej Politechniki Warszawskiej
w kadencji 2013, absolutorium.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół z głosowania przygotowała Małgorzata Kowalczyk
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