Warszawa, 07.01.2014

Uchwała nr 4 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senatora Bartosza Siekluckiego w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem
z działalności Przewodniczącego Komisji Kwaterunkowej, swoich całorocznych 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 pozytywnie ocenia pracę kolegi w drugiej kadencji Przewodniczącego
Komisji Kwaterunkowej. Dzięki doświadczeniom poprzedniej kadencji, w obecnej prace Komisji
przebiegały sprawniej. Było tak również dzięki dobrze zorganizowanemu szkoleniu Komisji, na
którym członkowie rożnych wydziałowych komisji kwaterunkowych mieli okazję wspólnej pracy.
Na pochwałę, zdaniem KR, zasługuje przygotowanie zmian w zarządzeniu dotyczącym
kwaterowania. Praca Komisji oraz Przewodniczącego mająca na celu wprowadzenie poprawek
i dostosowanie zarządzenia do obecnych warunków została wykonana poprawnie i ukazała Komisje
w dobrym świetle. Na wspomnienie zasługuje również praca jaka została wykonana w celu
zakwaterowania studentów obcokrajowców, oraz czas jaki został poświęcony na dyżury dla wyżej
wspomnianych.
Zdaniem Komisji Regulaminowej brak wprowadzenia zmian w systemie SEKS, jak również brak
nowego systemu SEKS 3, nad którym nadal trwają pracę, powoduje, że w kolejnych kadencjach
Komisja nadal będzie skupiać swoje działania na tych samych celach, co w tym roku.
Komisja docenia przeprowadzenie bez większych opóźnień oraz problemów akcji kwaterunkowych
w tym roku, oraz docenia fakt, że wśród członków Komisji Kwaterunkowej są osoby chętne do
kontynuowania pracy rozpoczętej przez Kolegę.
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
Bartoszowi Siekluckiemu, Przewodniczącemu Komisji Kwaterunkowej Politechniki Warszawskiej
w kadencji 2013, absolutorium.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Protokół sporządziła Koleżanka Małgorzata Kowalczyk.
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