Warszawa, 07.01.2014

Uchwała nr 5 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senatora Leszka Emila Buczka 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.
Senator w prawidłowy sposób realizował założenia uchwały kompetencyjnej, dbając
o rozwój i działalność kanałów informacyjnych SSPW. Poprawnie działały zarówno strona
informacyjna na portalach społecznościowych jak i newsletter SSPW. Na plus należy
ocenić dobrą współpracę z mediami SSPW oraz jednostkami Uczelni związanymi
z działalnością Komisji, m.in. Rzecznikiem Prasowym Politechniki Warszawskiej.
Ponadto Senatora wyróżnia dodatkowa działalność na polu pozyskiwania partnerów
biznesowych dla Samorządu Studentów. Uzyskane środki są najlepszym dowodem
przydatności i skuteczności działań Komisji i jej Przewodniczącego.
Na szczególną uwagę zasługuje działanie na polu archiwizacji informacji, m.in. poprzez
aktywacja portalu wikiSSPW. Komisja Regulaminowa ma nadzieję iż prowadzone prace
nad portalem, dzięki pozostawionej dokumentacji, będą kontynuowane przez następców
Przewodniczącego.
Pozytywnie należy ocenić aktywację osób spoza jednostek SSPW do działań Komisji,
m.in. przy projekcie Kalendarza Akademickiego.
Na zdecydowaną pochwałę zasługują nowe projekty Komisji, m.in. wprowadzenie
billboardu informacyjnego SSPW na stacji metra oraz projekt gadżetów Politechniki
Warszawskiej.
Komisja Regulaminowa odnosi wrażenie, że sukces i popularność projektu bluz niestety
przerosła oczekiwania Komisji i Przewodniczącego, a co za tym idzie mogła w pewnym
stopniu wpłynąć na postrzeganie SSPW przez studentów. Komisja Regulaminowa ma
nadzieję że projekt będzie doprowadzony do końca i wszelkie niedociągnięcia zostaną
rozstrzygnięte na korzyść wizerunku SSPW.
Dodatkowo niewystarczające zdaniem Komisji są działania Senatora związane
z wprowadzeniem nowej strony internetowej SSPW. KR dostrzega niewykorzystanie w
tym projekcie potencjału członków Komisji Informacji i Promocji, ma jednak nadzieję że
także i ten projekt doczeka się w końcu realizacji z jakiej wszyscy członkowie SSPW będą
zadowoleni.
Przez cały rok działalności Kolegę wyróżniał zapał i energia niezbędne do działania przy
projektach Komisji Informacji i Promocji. Senator konsekwentnie przeprowadzał projekty
do których Komisja została powołana a także wprowadzał nowe rozwiązania.

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 Leszkowi Emilowi Buczkowi, Przewodniczącemu
Komisji Informacji i Promocji w kadencji 2013, absolutorium.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół sporządził Kolega Maciej Dukata.
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