
 

 

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH, al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź | www.fut.edu.pl 

 

Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Łódź, 27 kwietnia 2019 roku 

 
W drugiej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, która odbyła się 27 
kwietnia 2019 roku w Łodzi, udział wzięło 24 z 28 delegatów Uczelni uprawnionych do 
głosowania. Zjazd był uprawniony do  podejmowania uchwał.  Prawo do głosowania miały 
wszystkie obecne Uczelnie.   

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych upamiętniła minutą ciszy prof. dra hab. inż. 
Jacka Namieśnika, Rektora Politechniki Gdańskiej oraz Wiceprzewodniczącego Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.  
 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych Iwona Gadomska otworzyła drugą Sesję 
Roboczą FUT kadencji 2019, jednocześnie dziękując Samorządowi Studenckiemu 
Politechniki Łódzkiej za organizację zjazdu. Następnie przywitała gości, jakimi byli 
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominika Leżańskiego, Członka Rady 
Wykonawczej PSRP Michała Kostrzewę, Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych 
Kadencji 2018 Mateusza Wośko oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Studenckich przy 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasza Rusajczyka. 

Iwona Gadomska (Prezydium) poinformowała, że zgodnie z Art. 16 Statutu FUT, członek 
Prezydium, Mikołaj Wolan stracił mandat ze względu na stwierdzony brak postępów w nauce 
i braku statusu studenta. Podziękowała Mikołajowi za dotychczasową współpracę  
i oznajmiła, że koordynatorem projektu POLIgon 2019 została Przewodnicząca FUT, 
natomiast projekt Bezpieczne Praktyki i Środowisko poprowadzi Magda Wlazło.  

2. Zmiany w Statucie Forum Uczelni Technicznych 

Krzysztof Pszczółka przedstawił propozycję następujących zmian w obecnym Statucie FUT: 

Art. 3. 
 1.    Forum działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668,  
z późn. zm.) 
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Art. 16. 
1.    Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium następuje w wyniku: 

(...) 
d.       odwołanie przez co najmniej 2/3 członków Prezydium 
(...) 

 
Rozdział VI 

PRZEWODNICZĄCY 
Art. 17. 

1.    Do zadań Przewodniczącego należy: 
(...) 
j.         przekazanie informacji do Komisji Rewizyjnej w przypadku odwołania Członka 
Prezydium przez co najmniej 2/3 składu Prezydium  
  

SEKRETARZ 
Art. 19. 

(...) 
3.       Wygaśnięcie mandatu Sekretarza następuje w wyniku: 
(...) 
d.       odwołania przez co najmniej 2/3 członków Prezydium, 
(...) 

 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
Art. 20. 

(...) 
k.       informowanie Zjazdu o zmianach osobowych Prezydium.   
 
 

Ze względu na brak uwag Iwona Gadomska poddała projekt Statutu FUT  pod głosowanie 
jawne Podniesienie ręki przez delegata było wyrażeniem zgody z zaproponowanymi 
zmianami. 

Statut Forum Uczelni Technicznych został przyjęty przez Zjazd FUT 17 głosami za.  

Iwona Gadomska po zadanym pytaniu o uzyskaniu absolutorium przez odwołanego członka 
Prezydium, poinformowała, że poddaje się pod głosowanie za dotychczasowy okres działań.  

3. POLIgon 2019 

Przewodnicząca FUT przypomniała, że tegoroczny POLIgon  odbędzie się w dniach 15 – 21 
lipca 2019 roku w Serocku. Iwona Gadomska poinformowała również, że z oferty 
szkoleniowej będzie możliwość wyboru jednej z czterech przygotowanych ścieżek 
dotyczących dydaktyki, promocji, liderstwa oraz współpracy zewnętrznej. Harmonogram 
obozu, poza tematami szkoleń, ulegnie nieznacznym zmianom. Elementem wyróżniającym 
będzie możliwość wzięcia udziału w codziennych panelach dyskusyjnych ze specjalistami  
w swojej dziedzinie oraz byłymi samorządowcami z ogromnym doświadczeniem.  
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Pierwszy dzień będzie dniem integrującym i zapoznawczym, w którym rozpocznie się 
kreowanie drużyn. Zostanie również przeprowadzone szkolenie przeciwpożarowe oraz z 
pierwszej pomocy. We wtorek odbędzie się całodniowe szkolenie z teambuildingu, 
prowadzone przez trenerów ze STERu. Iwona zakomunikowała również, że Karol Fill 
przeszkoli uczestników  
z tematyki projektu Bezpieczny Student, co będzie podsumowaniem cyklu. 

4. Bezpieczne Praktyki i Środowisko 

Magda Wlazło (Prezydium FUT) poinformowała, że do projektu Bezpieczne Praktyki  
i Środowisko zgłosiło się 21 uczelni technicznych oraz dwie uczelnie z Porozumienia 
Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).  Magda zachęciła również do brania udziału w cyklu 
tych szkoleń  i prosiła o zgłoszenia na adres mailowy magda.wlazlo@fut.edu.pl/. 

5. Open Space 2019 

Iwona Gadomska (Prezydium) powiadomiła, że Open Space odbędzie się w terminie 20 – 22 
września 2019 roku na Politechnice Lubelskiej. Przewodnicząca FUT przypomniała, że jest to 
konferencja dla doświadczonych samorządowców, którzy będą mogli się dzielić 
sprawdzonymi rozwiązaniami realnych problemów. Wszystkich chętnych serdecznie 
zachęciła do wzięcia udziału w Open Space 2019. 

6. Bezpieczny Student  

Przewodnicząca FUT zakomunikowała, że wszystkie szkolenia z cyklu Bezpieczny Student 
zostały przeprowadzone oraz podsumowanie projektu odbędzie się podczas obozu POLIgon 
2019. Iwona zwróciła się również z prośbą o respektowanie organizatorów i szkoleniowców 
poprzez odpowiedzialne zgłaszanie się do projektu i informowaniu z wyprzedzeniem o 
nieobecności uczestników z danej uczelni.  

7. Bluzy FUT 

Karolina Wyka przekazała informację, że w tegorocznej pierwszej edycji zakupu bluz Forum 
Uczelni Technicznych zostało zakupionych 10 bluz. Następna edycja odbędzie się  
we wrześniu, a bluzy będzie można odebrać podczas zjazdu na Akademii Górniczo Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie. Karolina zakomunikowała również zwiększenie promocji 
następnej edycji zakupu bluz FUT.  

8. Inżynier Lider Zespołu 

Krzysztof Pszczółka poinformował, że do projektu Inżynier Lider Zespołu zgłosiło się 6 uczelni 
technicznych, z czego wybrane zostały 4: Politechnika Rzeszowska, Politechnika 
Świętokrzyska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademia Górniczo Hutnicza 
im. Stanisława Sztasica w Krakowie. Krzysztof poprosił o przekazanie kontaktu  
do koordynatorów studenckich ze strony uczelni. 
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9. Szkolenia dla Kół Naukowych 

Krzysztof Pszczółka powiedział, że po konsultacji z Marcinem Styrną zaproponowali nazwę 
projektu „Inżynier - Mistrz Pitchingu - zachęć partnerów do współpracy przy projekcie 
naukowym”. Przekazał również, że projekt będzie miał wymiar dwóch dni szkoleniowych po 
8 godzin a każdy uczestnik otrzyma indywidualny certyfikat.  

 
10. FUT Camp 

Karolina Wyka poinformowała, że najdogodniejszym terminem obozu FUT Camp jest 24 – 29 
września 2019 roku. Poinformowała również, że został zarezerwowany ośrodek w Darłówku 
na ok. 630 uczestników. Karolina powiedziała, że koszt uczestnictwa będzie wynosił 549 
złotych dla uczestników, którzy zarezerwują wyjazd na samym początku rejestracji oraz 599 
złotych w późniejszym terminie. Przekazała również informację  
o  możliwości zakupienia dojazdu specjalnymi autokarami w wysokości 100 złotych do całej 
kwoty uczestnictwa w obozie. Podana cena będzie zawierała nocleg, dwuposiłkowe 
wyżywienie oraz wszelkie atrakcje takie jak koncert, silent disco, kursy tańca, fitness  
czy strefę chilloutu.  

Paula Leśniewska (Politechnika Łódzka) poinformowała, że w terminie 27 – 29 września 2019 
odbędzie się Konferencja Pomocy Materialnej na Politechnice Łódzkiej przy współpracy  
z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, co może kolidować z projektem  
FUT Camp. 

Dominik Leżański (PSRP) powiedział, że ostatni weekend września to szkolenie ekspertów 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jest to termin niemożliwy do zmiany. 

Karolina Wyka  zapewniła, że wspólnie z Paulą Leśniewską postarają się dojść do konsensusu 
w sprawie terminu tych dwóch wydarzeń.  

11. Budżet FUT 

Jakub Brzoska przedstawił obecny stan budżetu, jednocześnie informując, że bardzo duża 
część uczelni nie dokonała jeszcze wpłaty składkowej na konto FUT. 

WYDATKI WPŁYWY 

Film promocyjny FUT 1 230,00 zł Fundacja 2 180,98 zł 

Konferencja tematyczna  5 000, 00 zł Rezerwa z 2018 r 10 977,52 zł 

Koszulki Konferencja Krajowa 3 000, 00 zł Konto przy PG 0 zł 

Bezpieczny Student 13 899,00 zł 
  

SUMA 23 129,00 zł 
  

 
12. Podsumowanie Konferencji FUT dot. wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce na uczelniach technicznych 

Krzysztof Pszczółka podsumował Konferencję FUT i poinformował o przekazaniu, do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nurtujących pytań, na które nie udało się 
uzyskać odpowiedzi w Gdańsku. 
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Pytania przekazane do MNiSW dotyczyły następujących kwestii: 

1. Systemowe rozwiązanie dotyczące usprawiedliwień za działalność studencką. 
2. Sytuacje, kiedy student zostaje opiekunem prawnym rodzeństwa. 
3. Wznowienia przed obroną pracy dyplomowej. 
4. Interpretacja okresu 6 lat w kontekście pomocy socjalnej. 
5. Kwestie Komisji Stypendialnej. 
6. Interpretacja przepisów dotyczących studentów po ślubie. 

 
13. Informacje od Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Dominik Leżański (Przewodniczący PSRP) przekazał aktualny stan prac Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.  

Poinformował o zorganizowaniu Konferencji Krajowej PSRP koordynowanej przez Michała 
Kostrzewę oraz pozytywnym odbiorze przez uczestników i zaproszonych gości. Prosił 
również o podzielenie się swoją opinią na temat organizacji tego projektu w celu ulepszenia 
kolejnych edycji. 

Dominik powiedział, że w ostatnim czasie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wydało opinię, że liczba godzin kontaktowych powinna być określona w sposób rozsądny  i 
zakładała spełnienie wszystkich efektów kształcenia. 

Przekazał również informację, że najbliższe NKN Forum odbędzie się 20 maja w Akademii 
Marynarki Wojennej i będzie skupiona na dwóch tematach – proces kształcenia i dbałość o 
jakość kształcenia.  

Przewodniczący PSRP zachęcił do promowania kampanii promocyjnej dotyczącej zachęcenia 
studentów do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Dominik Leżański prosił również o zapoznanie się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu architekta oraz o wyrażenie wszelkich uwag drogą mailową do 8 maja 
2019 roku. 

14. Wolne wnioski 

- Krzysztof Pszczółka przypomniał o możliwości zwracania się za pomocą Help Deska  
z problematycznymi sprawami związanymi ze studiowaniem oraz wdrażaniem Ustawy 
Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

- Przemysław Palacz (Politechnika Częstochowska) przedstawił prezentację zjazdu Forum 
Uczelni Technicznych, który odbędzie się w dniach 6 – 9 czerwca 2019 r. w Częstochowie. 

 
Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych Iwona Gadomska, ze względu na brak 
kolejnych wolnych wniosków, zamknęła drugą Sesję Roboczą FUT 2019. 
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Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Statut FUT 

Załącznik 3 – Lista obecności  

 
Sporządziła:  

Sekretarz FUT  

Karolina Wyka 

  

  

Przewodnicząca  

Iwona Gadomska

 

  

 


