Warszawa, 07.01.2014

Uchwała nr 2 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senator Magdaleny Pieniążkiewicz 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.
Koleżanka wywiązała się z większości obietnic wyborczych. Już od początku kadencji wspomagała
Kolegium Senatorów podczas organizacji Szkoleń oraz zorganizowała Szkolenie Parlamentu. Na
pochwałę zasługuje organizacja Wielkiej Parady Studentów.
Pomimo organizacji dwóch dużych projektów w niedługim czasie, Koleżanka umiejętnie dzieliła
obowiązki, co pozwoliło na odniesienie sukcesu zarówno Wyborów Miss i Mistera Politechniki
Warszawskiej jak i Centralnego Szkolenia WRS na kadencję 2014. Komisja Regulaminowa zwraca
również uwagę na pozyskanie partnera w postaci ELBEST Hotels, co już zaowocowało i z pewnością
zapewni owocną współpracę podczas organizacji szkoleń w przyszłości.
Koleżanka godnie reprezentowała Politechnikę Warszawską poprzez aktywny udział w zjazdach
Forum Uczelni Technicznych oraz posiedzeniach Porozumienia Uczelni Warszawskich.
Komisja Regulaminowa ubolewa nad brakiem sukcesu Akademii Rozwoju Samorządowca.
Rozumiemy jednak, iż brak realizacji tego punktu wyborczego w większym zakresie nie wynikał
jedynie z winy Koleżanki. Mamy nadzieję, iż zgodnie z zapowiedziami zawartymi w sprawozdaniu
z działalności, Koleżanka wspomoże swojego następcę, co dzięki doświadczeniu zdobytemu
w obecnej kadencji i wyciągniętym z niej wnioskom, pozwoli na podniesienie kompetencji członków
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.
Komisja Regulaminowa pragnie zwrócić uwagę na wysokie i utrzymujące się przez cały czas trwania
kadencji zaangażowanie Koleżanki w prace Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.
Obowiązki Senatora Studenckiego ograniczają się jedynie do realizacji kilku projektów, jednak
Senator Magdalena Pieniążkiewicz pokazała, iż członkiem Kolegium jest się przez cały rok.
Doceniamy skłonność Koleżanki do pomocy w bieżącej pracy Kolegium, w tym przy licznych
projektach, w które nie była bezpośrednio zaangażowana.
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 Pieniążkiewicz, Senatorowi Studenckiemu w kadencji 2013, absolutorium
z wyróżnieniem.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół sporządziła Koleżanka Anna Jodko.
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