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Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Gliwice, 2 marca 2019 r. 

  

 

W pierwszej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, która odbyła się 2 marca 2019 

roku w Gliwicach, udział wzięło 25 z 28 delegatów Uczelni uprawnionych do głosowania. Zjazd był 

uprawniony do  podejmowania uchwał. Prawo do głosowania miały wszystkie obecne Uczelnie.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych Iwona Gadomska otworzyła pierwszą Sesję Roboczą FUT 

kadencji 2019, jednoczenie dziękując Samorządowi Studenckiemu Politechniki Śląskiej za organizację 

zjazdu. Następnie przywitała gości jakimi byli Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Kadencji 

2018 Mateusz Wośko, Członka Prezydium Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2018 Barbara Balon 

oraz członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP Kadencji 2017-2018 Łukasz Rusajczyk. 

Przywitała również członka Rady Wykonawczej PSRP Michała Kostrzewę, równocześnie informując, że 

ze względu na nieobecność Przewodniczącego Dominika Leżańskiego, Michał Kostrzewa opowie 

o działaniach Parlamentu. 

Przechodząc do kolejnej części spotkania, poinformowała o wizycie na Konferencji Rektorów Polskich 

Uczelni Technicznych podczas, której Przewodniczący FUT Kadencji 2018 Mateusz Wośko przedstawił 

sprawozdanie z rocznej działalności, a Iwona Gadomska zaprezentowała plan działania na Kadencję 

2019. Jednym z punktów prezentacji była propozycja zwiększenia budżetu FUT poprzez dodatkowy 

tysiąc złotych od każdej uczelni zrzeszonej. Zaapelowała również, żeby dla ułatwienia przepływu 

informacji rachunek bankowy FUT był otwarty na uczelni macierzystej członka ds. finansowych 

Prezydium FUT. Rektorzy wyrazili aprobatę i na tej podstawie została spisana uchwała, która jest 

załącznikiem do protokołu. 

2. Zmiany w Statucie Forum Uczelni Technicznych 

Iwona Gadomska przedstawiła propozycję następujących zmian w obecnym Statucie FUT: 

Rozdział I  Artykuł 1 Punkt 1.k. 

,,1.       Użyte w Statucie określenia oznaczają: (...) 

k.       Członek Prezydium ds. finansowych – członek Prezydium odpowiedzialny za rozliczenia 

finansowe Forum Uczelni Technicznych." 
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Rozdział VI Artykuł 17 Punkt 1.i. 

,, 1.       Do zadań Przewodniczącego należy: (...) 

i.       wyznaczenie Członka Prezydium ds. finansowych oraz przekazanie informacji o wyborze 

Przewodniczącemu KRPUT w formie pisemnej w terminie do 14 dni od rozpoczęcia kadencji. "Zostało 

omówione na Radzie Starszych.  

 

Poinformowała również o chęci wprowadzenia zapisu odnoszącym się do aspektów związanych                            

z wygaśnięciem mandatu członka Prezydium, co zostanie przedyskutowane na następnej Sesji 

Roboczej w Łodzi. 

Ze względu na brak uwag Iwona Gadomska poddała projekt Statutu FUT  pod głosowanie.   

Wynik głosowania:  

- TAK – 25 głosów,  

- NIE – 0 głosów,  

- wstrzymanych – 0 głosów.  

Statut Forum Uczelni Technicznych został jednogłośnie przyjęty przez Zjazd FUT.  

Krzysztof Pszczółka odczytał proponowaną treść misji FUT, która miałaby się znaleźć na początku 

Statutu. 

Łukasz Rusajczyk (PG) zaproponował ujednolicenie misji ze strategią FUT.  

3. Budżet Forum Uczelni Technicznych 

Jakub Brzoska (Prezydium) przedstawił planowany budżet FUT na kadencję 2019. 
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4. Bezpieczne Praktyki i Środowisko 

Iwona Gadomska poinformowała, że koordynatorem projektu będzie Mikołaj Wolan. Oznajmiła 

również, że 25 lutego 2019 była obecna na spotkaniu NOT, gdzie podsumowano 15 lat tego projektu 

i zaprezentowano film. Zasugerowała organizatorom wykorzystania więcej zajęć praktycznych na 

zajęciach, aktualizację niektórych informacji oraz wysyłanie prezentacji podsumowujących do 

uczestników. Wyraziła również chęć zwiększenia promocji Bezpiecznych Praktyk i Środowisko za 

pomocą serii infografik na kanałach społecznościowych FUT.  

Mikołaj Wolan (Prezydium) opowiedział po krótce cel i przebieg tego projektu. 

Iwona Gadomska poinformowała, że do tego projektu dołączyło Porozumienie Samorządów 

Studenckich Uczelni Rolniczych. 

Następnie zachęciła do współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną przy projekcie Bezpieczne 

Praktyki i Środowisko. 

 

5. Inżynier Lider Zespołu 

Krzysztof Pszczółka (Prezydium) przedstawił krótkie podsumowanie projektu. Poinformował, że po 

rozmowie z Marcinem Styrną wyrażono chęć stworzenia drugiego cyklu szkoleń przeznaczonych dla 

kół naukowych. Zaproponował dwie ścieżki: autoprezentacja wraz z elementami prawa patentowego 

umożliwiająca przekazanie pomysłu na wynalazek czy badania oraz drugi obejmujący autoprezentację, 

rozmowę kwalifikacyjna i tworzenie CV dla wszystkich studentów.  

 Krzysztof zapewnił, że wszystkie informacje oraz chęć udziału w projekcie będzie się odbywało za 

pomocą poczty elektronicznej. 

6. Zjazd dotyczący wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w uczelniach 

technicznych 

Jakub Brzoska (Prezydium) poinformował, że dodatkowy zjazd odbędzie się w dniach 29 - 31 kwietnia 

2019 roku w Gdańsku. Oznajmił, że na każdą uczelnię przewidziane są dwa miejsca: dla 

przewodniczącego oraz osoby zajmującej się sprawami dydaktycznymi w samorządzie.  

Iwona Gadomska zaprezentowała harmonogram konferencji oraz przekazała, że gościem specjalnym 

będzie sekretarz stanu Piotr Müller, który został zaproszony na panel dyskusyjny w sobotę.  

Krzysztof Pszczółka zaprezentował tematy, które będą poruszane podczas tego wydarzenia. 

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach szkoleniowych: jeden dotyczący 

praw i obowiązków studenta, a drugi obejmujący zagadnienia regulaminu pomocy materialnej.  

7. POLIgon 2019 

Mikołaj Wolan przedstawił najważniejsze kwestie dotyczącego obozu szkoleniowego POLIgon. 

Poinformował, że po analizie terminów sesji na wszystkich uczelniach, termin POLIgonu 2019 to            

15 - 21 lipca 2019 roku w Green Park Conference Centre w Serocku.  

Przekazał informację, że koszt uczestnictwa będzie wynosił 600 zł oraz 650 zł dla uczestników, którzy 

będą chcieli skorzystać z możliwości noclegu w akademikach Politechniki Warszawskiej oraz 

wspólnego transportu do Serocka.  Zaproponował 3 bloki szkoleniowe: Dydaktyka & Socjal, Social 

Media oraz Personal Branding. 
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Paula Leśniewska (Politechnika Łódzka) zasugerowała zapewnienie po jednym bezpłatnym miejscu 

dla każdej  zrzeszonej uczelni. Iwona Gadomska poinformowała, że weźmie wszystkie aspekty tej 

propozycji pod rozważanie. 

8. OpenSpace 2019 

Iwona Gadomska zaproponowała 13 -15 września jako najdogodniejszy termin Konferencji w formule 

OpenSpace Poinformowała również, że koszt uczestnictwa pozostaje niezmienny i wynosi 100 zł za 

osobę. Wyraziła chęć udoskonalenia wydarzenia poprzez zapewnienie doświadczonego moderatora 

do każdej grupy, który jest specjalistą w określonej dziedzinie. Poprawie ulegnie również część 

logistyczna, ponieważ wszystkie grupy dyskusyjne zostaną ulokowane w jednej sali, co umożliwi 

łatwiejsze przemieszczanie uczestników miedzy kręgami tematycznymi. Przewodnicząca zachęciła 

wszystkich do wzięcia udziału, ponieważ jest to najlepsza platforma wymiany doświadczeń.  

Tomasz Pieńkosz (PL) zaproponował Politechnikę Lubelską jako organizatora OpenSpace 2019.  

Iwona Gadomska poinformowała, że z budżetu FUT planujemy przeznaczyć 10 tysięcy złotych oraz 

wpłaty uczestników. 

9. FUTCamp 

Karolina Wyka (Prezydium) poinformowała, że po rozmowach z Marcinem Dukata z firmy SHAKEit 

chcielibyśmy stworzyć przestrzeń integracyjną oraz do wymiany doświadczeń między studentami 

uczelni technicznych z całej Polski. Realizacja tych założeń byłaby możliwa poprzez organizację obozu 

studenckiego. Karolina zasugerowała termin realizacji tego projektu na pierwszy tydzień września ze 

względu na inne zaplanowane wydarzenia w poprzedzających oraz następujących tygodniach. 

Przekazała również informację, że orientacyjna liczba uczestników wynosi 300 osób, docelową 

lokalizacją jest północ Polski, a w skład kadry wchodziliby studenci Forum Uczelni Technicznych oraz 

pracownicy firmy SHAKEit. 

Michał Kostrzewa (PK) zapytał czy głównym celem tego obozu jest integracja. 

Karolina Wyka oznajmiła, że FUTCamp jest obozem zorientowanym głównie na integracje, jednak 

uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach tanecznych, sportowych, z umiejętności 

miękkich czy z pierwszej pomocy. 

Łukasz Gala (PW) zapytał o koszt uczestnictwa w obozie. 

Karolina Wyka odpowiedziała, że cena oscyluje w granicach 500-700 zł, ale wytłumaczyła, że kwota 

jest zależna od ilości uczestników, ośrodka oraz rodzaju atrakcji. 

Iwona Gadomska poinformowała, że po otrzymaniu szczegółowej oferty wszystkie informacje zostaną 

wysłane drogą mailową. 

10. Konkurs Kół Naukowych KoKoN 2019 

Magda Wlazło poinformowała, że gala finałowa konkursu odbędzie się 26 października 2019 na 

Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i będzie połączony z Galą Środowiska 

Uczelni Technicznych 2019.  

Przedstawiła kategorie w jakich będą nagradzani finaliści: 
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Projekt inżynierski   

Dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą sprawne 

konstrukcyjnie urządzenie, budowle, maszyny, pojazdy 

Konferencja 

Kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych, które zorganizowały konferencje, sympozja bądź 

kongresy o charakterze naukowym lub popularyzatorskim. Dotyczy to przede wszystkim konferencji 

o charakterze ogólnopolskim oraz regionalnym. 

Badania naukowe 

Dotyczy projektów badawczych w obszarze: technologie materiałowe, chemia, biotechnologia, fizyka, 

matematyka. 

Innowacja i nowe technologie 

Dotyczy projektów, które rozwiązały problem lub realizowały rozwiązania innowacyjne w obszarze 

nauk technicznych. Kategoria obejmuje również zaawansowane rozwiązania w technologii, a także 

zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy nauki. 

Nagroda internautów 

Kategoria, w której nagroda przyznawana jest przez internautów dla wszystkich Kół Naukowych 

biorących udział w Konkursie KoKoN. 

IT  

Obejmuje projekty informatyczne w zakresie informatyki i cyfryzacji. 

 

Magda przekazała informację, że promocja wydarzenia rozpocznie się w kwietniu, a  zgłoszenia od 10 

czerwca 2019 roku. 

Poinformowała również, że tworzy bazę kół naukowych wszystkich uczelni technicznych w celu 

promowania oraz informowania studentów o realizowanych projektach. Poprosiła również                                 

o możliwość udostępnienia samorządowych baz kół naukowych. 

Barbara Balon zaproponowała rozszerzenie projektu Bezpieczne Praktyki i Środowisko o koła 

naukowe oraz zapytała jak będzie obradowała kapituła konkursowa KoKoN. 

Magda odpowiedziała, że w skład kapituły konkursowej będzie wchodziło Prezydium, Komisja 

Rewizyjna oraz laureaci poprzednich edycji. 

11. Gala Środowiska Studenckiego FUT 2019 

Iwona Gadomska poinformowała, że Gala Środowiska Studenckiego FUT 2019  odbędzie się                                

26 października 2019 na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i będzie 

połączona z Galą Finałową Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2019.  
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Zaprezentowała również kategorie: 

Najlepszy Projekt Dydaktyczny Samorządu Studenckiego  

Nagrodę  w kategorii  otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt charakteryzuje 

się   innowacyjnością, promocją  oraz zasięgiem docelowym w obszarze podstawowych 

aspektach dydaktycznych na uczelni  

Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego  

Nagrodę  w kategorii  otrzymuje Samorząd Studencki, którego projekt chara kteryzuje 

się   oryginalnością  oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców. 

Projekty w tej kategorii  dotyczą  wszystkich projektów kulturalnych  z wyłączeniem 

Juwenaliów  

Najlepszy Kalendarz Akademicki  

Nagrodę w kategorii otrzymuj Samorząd Studencki, którego wydany kalendarz 

akademicki zawiera dodatkowe i przydatne elementy, ułatwiające funkcjonowanie                      

w życiu studenckim oraz którego koszty pokrywane z własnego budżetu są niewielkie.  

W kategorii  oceniana jest również estetyka wykonan ego projektu. 

Najbardziej Innowacyjny Samorząd Studencki   

Nagrodę  w kategorii  otrzymuje Samorząd Studencki , który swoją  działalnością  lub 

projektami wykracza poza standardowe projekty samorządów studenckich.  

Samorząd Studencki dbający o swoją  historie 

Nagrodę  w kategorii  otrzymuje Samorząd Studencki, który podtrzymuje 

tradycję  swojego samorządu, organizuje wydarzenia umożliwiające kontakt obecnych 

działaczy z ich poprzednikami lub tworzy know ‐how dla przyszłych pokoleń.  

Samorząd Studenck i  jako motywator  

Nagrodę  w kategorii  otrzymuje Samorząd Studencki, który prowadzi szerokie działania 

w zakresie motywowania działaczy samorządowych, wspiera ich w bieżącej działalności  

oraz rozwija ich umiejętności.  

Autorytet Forum Uczelni Technicznych 

Nagrodę w kategorii otrzymuje osoba, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością 

oraz wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych. 

Iwona zaproponowała dodanie kolejnej kategorii Partner Forum Uczelni Technicznych. 

Oznajmiła również, że Regulamin Gali Środowiska Studenckiego FUT jest stworzony, a zbieranie 

zgłoszeń rozpocznie się 5 października. 

12. Aktualizacja strony internetowej FUT 

Karolina Wróbel (Prezydium) oświadczyła, że powstała nowa strona internetowa Forum Uczelni 

Technicznych oraz zaprezentowała zmiany jakie zostały wprowadzone. 

Oznajmiła również, że film promocyjny FUT jest w trakcie realizacji i zostanie udostępniony za pomocą 

strony internetowej oraz mediów społecznościowych. 
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13. Bluzy FUT 

Karolina Wyka (Prezydium) poinformowała o rozpoczęciu kolejnej edycji zakupu bluz Forum Uczelni 

Technicznych. Oznajmiła, że do wyboru pozostają dwa modele w cenie 85 zł za bluzę bez kaptura oraz 

90 zł z kapturem. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru dodatkowego spersonalizowanego haftu na 

plecach lub na ramieniu za kwotę 13 złotych. Odbiór będzie możliwy podczas najbliższego zjazdu FUT 

w Łodzi. Wszystkie informacje wraz z formularzem zostaną wysłane drogą mailową. 

 

14. Informacje od Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Michał Kostrzewa (PSRP) przekazał informacje o projektach obecnie realizowanych przez PSRP.                       

W ostatnim czasie został powołany dyrektor biura organizacyjnego Paula Socha oraz dyrektor biura 

prawnego Tomasz Zarębski. Dodatkowo wśród przedstawicieli w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego jest Konrad Krawczyk (PW) a w Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki                                    

i Szkolnictwa Wyższego Iwona Gadomska (SGSP) oraz Łukasz Rusajczyk (PG). Michał podziękował za 

obecność delegatów Forum Uczelni Technicznych na szkoleniu z Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, które odbyło się podczas Rady Studentów w Warszawie. Oznajmił również, że 

istnieje już możliwość skorzystania z konsultacji prawniczych dotyczących praw i obowiązków 

studenta za pomocą adresu mailowego konsultacje.psrp.org.pl. Zaprosił również na jubileuszową 25 

edycję Konferencji Krajowej PSRP, która odbędzie się w dniach 11 – 14 kwietnia 2019 roku                                      

w Kościelisku.  

15. Wolne wnioski 

- Iwona Gadomska poinformowała o chęci stworzenia kampanii społecznej, która będzie skierowana 

głownie do maturzystów, ale również uczniów szkół podstawowych. Proponowaną formą 

przeprowadzenia kampanii jest stworzenie filmu promującego uczelnie oraz zawody techniczne. 

Następnie powiadomiła, że Prezydium będzie pracowało nad stworzeniem zestawienia ofert 

kierunków wszystkich uczelni. Przedstawiła projekt podczas Konferencji Rektorów Uczelni 

Technicznych, którzy wyrazili aprobatę. Dyrektor miesięcznika Perspektywy zgłosił chęć pomocy przy 

tworzeniu kampanii 

- Przewodnicząca FUT przekazała informację, że odbyły się 4 szkolenia z cyklu Bezpieczny Student                       

i zachęciła resztę uczelni do wzięcia udziału w projekcie. Najbliższe planowane edycje odbędą się w 

Lublinie, Koszalinie oraz Białymstoku. W związku z problemami logistycznymi realizacji spotkania na 

Uniwersytecie Zielonogórskim, szkolenie Bezpieczny Student odbędzie się podczas obozu 

szkoleniowego POLIgon 2019. Zachęcała do wzięcia udziału.  

- Mateusz Wośko zaprosił na wydarzenie „Smart Medius Hackathon!” realizowane w Rzeszowie pod 

patronatem Forum Uczelni Technicznych. 

Poinformował również o projekcie tworzonym przy współpracy z Universalis. Głównym celem jest 

stworzenie testów akademickim będące elementami rekrutacji do firm, które studenci będą mogli 

wypełniać i zapoznawać się z wymaganiami potencjalnych pracodawców  

- Krzysztof Pszczółka (Prezydium) przypomniał, jak ważna jest obecność na szkoleniach podczas 

zjazdów FUT i dążymy do tego, żeby były jak najwyższym poziomie.  

Przewodnicząca podkreśliła, że w przypadku notorycznej nieobecności na panelach szkoleniowych 

przez uczestnika zjazdu zostanie wystosowane pismo do rektora odpowiedniej uczelni. 
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- Iwona Gadomska powiadomiła, że po utworzeniu listy tematów szkoleń na cały rok Sekretarz FUT 

prześle informację drogą mailową. 

- Bartosz Polok (PO) zaproponował stworzenie kampanii informacyjnej, za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, przedstawiającej projekty, struktury oraz przedstawicieli Forum Uczelni 

Technicznych. 

- Paula Leśniewska (PŁ) przedstawiła prezentację zapraszającą na zjazd Forum Uczelni Technicznych 

w Łodzi, która odbędzie się w dniach 25 – 28 kwietnia 2019 r.  

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych Iwona Gadomska, ze względu na brak kolejnych wolnych 

wniosków, zamknęła pierwszą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych 2019.  

 

Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Uchwała KRPUT 

Załącznik 3 – Statut FUT 

Załącznik 4 – Lista obecności  
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