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Uchwała nr 12 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senator Magdaleny Bińkowskiej w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem
z działalności Przewodniczącej Komisji Socjalnej, 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.
Koleżanka wykazywała się przez całą kadencję dużą aktywnością i zaangażowaniem w pełnieniu
swoich obowiązków. Na pochwałę zasługuje jej duża dostępność dla studentów oraz członków
Wydziałowych Komisji Stypendialnych zarówno na częstych dyżurach, jak i poza nimi. Senator
bardzo szybko wdrożyła się w swoje obowiązki i w znaczący sposób usprawniła działanie Komisji
Socjalnej w porównaniu do lat poprzednich.
Na początku kadencji Koleżanka przeprowadziła wyjazdowe szkolenie swojej Komisji, które
pozwoliło na szybkie wdrożenie nowych członków w pracę Komisji Socjalnej oraz wypracowanie
planu działań na całą kadencję. Na pochwałę zasługuje również przeprowadzenie przez
Przewodniczącą szkoleń dla członków Wydziałowych Komisji Stypendialnych, co pozwoliło na
usprawnienie akcji stypendialnej.
W opinii Komisji Regulaminowej na pochwałę zasługuje sprawne zarządzanie Funduszem Pomocy
Materialnej dla Studentów i Doktorantów, a także wprowadzenie niezbędnych zmian w jego
Regulaminie, które dostosowały go do obowiązujących przepisów.
Warte zauważenia są również dodatkowe akcje przeprowadzone przez Komisję Stypendialną, takie
jak: loteria charytatywna, Krajowy Krwiecień Krwiodastwa, Studenci Wspólnie Przeciwko Białaczce
oraz charytatywny mecz siatkówki, który jest w trakcie realizacji.
Komisja Regulaminowa ubolewa, że nie udało się wprowadzić koleżance Systemu Obsługi
Stypendiów, który mógłby dodatkowo usprawnić przeprowadzenie akcji stypendialnej. Rozumiemy
jednak, że było to spowodowane planowanymi zmianami w zasadach przyznawania stypendiów,
które wymusiłyby kolejne zmiany w systemie. Wierzy, że wypracowane przez Koleżankę założenia
co do działania systemu zostaną wykorzystane i wdrożone w najbliższej przyszłości.
Niepokój Komisji budzi aż dwukrotna nieobecność Koleżanki na posiedzeniach Senatu PW, a także
dwie nieobecności na Komisji Senackiej ds. Kadr. Pomimo ważnych powodów absencji Komisja
Regulaminowa przypomina, że reprezentowanie studentów w organach Uczelni, jest jednym
z najważniejszych obowiązków Senatora studenckiego. Na koniec Komisja Regulaminowa chciałaby
pochwalić Koleżankę za często kontakty z członkami KR, a także częste konsultowanie z KR
wątpliwości związanych z obowiązującymi procedurami i regulaminami.
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
Koleżance Magdalenie Bińkowskiej, Przewodniczącej Komisji Socjalnej w kadencji 2013,
absolutorium z wyróżnieniem.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Protokół sporządził kol. Michał Laskowski.
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