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Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Częstochowa, 8 czerwca 2019 roku 

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

 

Plan posiedzenia: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT  

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych Iwona Gadomska otworzyła trzecią 
Sesję Roboczą FUT kadencji 2019, jednocześnie dziękując Samorządowi Studenckiemu 
Politechniki Częstochowskiej za organizację zjazdu. Następnie przywitała gości, jakimi byli: 
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański, Członek Rady Wykonawczej 
PSRP Michał Kostrzewa, Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2018 
Mateusz Wośko, Przewodniczący Zespołu ds. Studenckich przy Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego Łukasz Rusajczyk oraz przedstawiciel firmy SHAKE it! Maciej Dukata. 

Iwona Gadomska (Prezydium) poinformowała, że z racji na nieobecność Jakuba Brzoski 
podczas tej Sesji, przedstawi informacje związane z finansami Forum Uczelni Technicznych. 

2. Misja FUT 

Krzysztof Pszczółka (Prezydium) przeczytał proponowaną treść misji Forum Uczelni 
Technicznych, która została rozesłana drogą mailową na alias fut@fut.edu.pl. 

Michał Klimczyk (Politechnika Rzeszowska) zwrócił uwagę na podkreślenie faktu, że Forum 
Uczelni Technicznych jest jedną z komisji branżowych Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dominik Leżański (PSRP), Tomasz Pieńkosz (Politechnika Lubelska) oraz Mateusz Gawroński 
(Politechnika Łódzka) zaproponowali umieszczenie zapisu, że Forum Uczelni Technicznych 
zrzesza reprezentantów samorządów studenckich uczelni technicznych. 

Marcin Krukowski (AGH) zasugerował uwzględnienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych w treści misji FUT. 

Adam Szewiola (AGH) oraz Barbara Balon (Politechnika Śląska) zwrócili uwagę 
na konieczność ujednolicenia stylistycznie osoby w zdaniu. 
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Paula Leśniewska (Politechnika Łódzka) zaproponowała ujednolicenie załączników do 
statutu, ponieważ obecnie na liście samorządów zrzeszonych wymienione są uczelnie.  

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

Wprowadzenie zmian w postaci dodania treści misji FUT do Statutu zostało przyjęte przez 
Zjazd FUT 21 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymane.  

3. POLIgon 2019 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych przypomniała, że obóz szkoleniowo – 
integracyjny POLIgon 2019 odbędzie się w terminie od 15 do 22 lipca w Serocku. Oznajmiła 
również, że koszt wersji podstawowej to 600 zł a wersji rozszerzonej 650 zł. Iwona 
zakomunikowała, że rejestracja na obóz trwa od 8 do 20 czerwca, a każda z uczelni może 
wydelegować maksymalnie 4 uczestników. Po tym terminie, w zależności od liczby wolnych 
miejsc, zostanie zwiększony limit na uczelnię. Iwona Gadomska przekazała informację, że 
jest już aktualna strona POLIgon 2019, na której można znaleźć opisy szkoleniowców, bloków 
szkoleniowych oraz wszystkie wskazówki logistyczne. 

4. Open Space 2019 

Iwona Gadomska (Prezydium) zaproponowała zmianę terminu Open Space 2019, w związku 
z pokryciem się z innymi wydarzeniami, na 13 – 15 września 2019 r. Zapytała delegatów, czy 
na pewno nie jest to dla nich niekorzystna sytuacja. Nikt nie zgłosił uwag.  

Paula Leśniewska (Politechnika Łódzka) zapytała, czy jest limit osób z uczelni, mogących 
uczestniczyć w tym wydarzeniu.  

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych odpowiedziała, że maksymalnie 4 osoby 
z każdej uczelni. 

Iwona Gadomska na pytanie o koszt Open Space 2019 odpowiedziała, że kwota uczestnictwa 
wynosi 100 zł. 

Łukasz Gala (Politechnika Warszawska) zadał pytanie o to, czy zostaną wprowadzone zmiany 
w porównaniu z zeszłym rokiem. 

Iwona oświadczyła, że w tym roku do każdego tematu w danej grupie będzie przydzielony 
stały moderator, który będzie nadzorował przebieg dyskusji i robił notatki. Omawiane tematy 
zostaną wybrane spośród zagadnień zgłoszonych przez uczestników za pomocą formularza. 

5. Szkolenia dla Kół Naukowych 

Krzysztof Pszczółka (Prezydium) poinformował, że do wszystkich Rektorów uczelni 
technicznych została wysłana informacja dotycząca Inżynier - Mistrz Pitchingu. 

Iwona Gadomska (Prezydium) powiedziała, że przyjęła zgłoszenie Wojskowej Akademii 
Technicznej. 
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Przewodnicząca FUT przekazała informację, że zgłoszenia do tego projektu odbędą się od 
12 do 20 czerwca 2019 r. 

6. FUT Student Festiwal 

Karolina Wyka (Prezydium) zakomunikowała, że została zmieniona nazwa z FUT Camp na 
FUT Students Festiwal ze względów lepszej promocji. Przypomniała, że wyjazd odbędzie się 
w terminie od 23 do 28 września, w ośrodku Diuna, Darłowo. 

Poprosiła przedstawiciela firmy SHAKE it!, z którym współtworzymy ten projekt, Maćka 
Dukata o powiedzenie kilku słów i zachęcenie do promocji wydarzenia. 

7. Gala Środowiska Studenckiego FUT 2019 

Iwona Gadomska przypomniała kategorie, w jakich będą nagradzane zgłoszone projekty: 

Najlepszy Projekt Dydaktyczny Samorządu Studenckiego,  

Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego, 

Najlepszy Kalendarz Akademicki, 

Samorząd Studencki jako motywator,  

Samorządowy Projekt Roku, 

Przyjaciel Forum Uczelni Technicznych, 

Partner Forum Uczelni Technicznych. 

Gala odbędzie się 25 października w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica 
podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych. 

Iwona ogłosiła, że rejestracja rozpocznie się 1 października a zakończy 13 października, 
w kolejnym tygodniu odbędzie się głosowanie w kategoriach Najlepszy Projekt Dydaktyczny 
Samorządu Studenckiego, Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego, 
Kalendarz Akademicki, Samorządowy Projekt Roku i Samorząd jako motywator. Na 
pozostałe kategorie głosy zostaną oddane przez Prezydium i Komisję Rewizyjną kadencji 
2019. 

8. KoKoN 2019 

Magda Wlazło (Prezydium) zakomunikowała, że został stworzony na nowo regulamin KoKoN 
2019, który będzie dostępny na stronie internetowej oraz zostanie przesłany drogą mailową. 
Przypomniała również kategorie, w jakich będzie można zgłaszać projekty:  

Projekt inżynierski 

Konferencja 

Badania naukowe 

Innowacja i nowe technologie 
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Nagroda internautów 

IT 

Dodatkowo, przekazała informację, że zgłoszenia ruszą 22 lipca a zakończą się 
10  października. 14 października zostaną zamieszczone na stronie Konkursu zgłoszone 
projekty wraz z opisami, następnie potrwa głosowanie internautów a zwycięzcy zostaną 
nagrodzeni 25 października w Akademii Górniczo – Hutniczej. 

9. Budżet FUT 

Iwona Gadomska przeczytała mail od Jakuba Brzoski, w którym poinformował, w związku 
z wyborem nowego Rektora Politechniki Gdańskiej wystąpiły utrudnienia administracyjne, 
czego konsekwencją był brak wystawienia not. Dotychczasowe faktury były pokrywane 
z budżetu Samorządu Studenckiego Politechniki Gdańskiej. 

 

10. Informacje od Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Dominik Leżański (Przewodniczący PSRP) przedstawił nowy projekt Akademia PSRP 
#zaPROJEKTowani, który odbędzie się 5 – 11 sierpnia w Słupsku. 60 uczestników będzie 
podzielonych na 4 grupy, które będą doskonalić się w zakresie pracy w zespole, zarządzanie 
projektami oraz wystąpień publicznych.  

Kolejnym realizowanym projektem jest Konferencja Ekspertów Praw Studenta, która 
zostanie zorganizowana 22 – 25 sierpnia w Krakowie. 

Przewodniczący PSRP poinformował, że Konwent Przewodniczących wraz z Galą ProJuvenes 
odbędzie się 14-17 listopada. Zakomunikował jednak, że data wydarzenia może ulec zmianie 
ze względu na organizowany równocześnie projekt. 

Dominik Leżański poprosił o wyrozumiałość w kwestii czasu oczekiwania na odpowiedź na 
wysłany mail z problematycznym zapytaniem. 

Łukasz Gala (Politechnika Warszawska) zapytał, czy w tym roku odbędzie się Konferencja 
Pomoc materialna dla studentów. 

Dominik oznajmił, że taka konferencja odbędzie się 25 – 27 września w Łodzi, we współpracy 
PSRP z Samorządem Studenckim Politechniki Łódzkiej oraz fundacji Łódź Akademicka. 
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Zakomunikował jednak, że data wydarzenia może ulec zmianie ze względu na organizowany 
równocześnie projekt. 

11. Wolne wnioski 

- Mateusz Rogacki (Komisja Rewizyjna) usprawiedliwił swoją nieobecność na poprzedniej 
Sesji Roboczej w Łodzi. 

Kacper Pietrzyk (Komisja Rewizyjna) poddał pod głosowanie przyjęcie usprawiedliwienia 
nieobecności Mateusza Rogackiego. 

22 osoby oddały głos na tak, co oznacza jednogłośne przyjęcie usprawiedliwienia Mateusza. 

- Marcin Krukowski (Akademia Górniczo – Hutnicza) zaapelował o przywrócenie Rady 
Starszych do harmonogramu zjazdu. 

Marcin (AGH) poprosił delegatów o wysłanie do niego treści swoich ankiet studenckich w celu 
poprawy oceny zajęć na uczelniach technicznych. 

- Dominik Leżański (PSRP) przypomniał, że Parlament Studentów RP jest w trakcie tworzenia 
publikacji dotyczącej szczegółowej oceny ankietyzacji na uczelniach wyższych.  

- Łukasz Gala (Politechnika Warszawska) zadał pytanie dotyczące organizacji projektu 
Bezpieczne Praktyki i Środowisko. 

- Iwona Gadomska (Prezydium) poinformowała, że w związku z niesatysfakcjonującą 
organizacją poprzednich spotkań w ramach tego projektu, wystosowała maila do Naczelnej 
Organizacji Technicznej z informacją o zawieszeniu Bezpiecznych Praktyk i Środowisko. 

- Łukasz Rusajczyk (Przewodniczący Zespołu ds. Studenckich przy MNiSW) zachęcił do 
dzielenia się swoimi wątpliwościami związanymi z nową ustawą o szkolnictwie wyższym 
i korzystania z materiałów stworzonych przez Ministerstwo oraz PSRP. 

Mateusz Wośko (Politechnika Rzeszowska) zachęcił do wchodzenia we współprace 
z Universality. 

- Eryk Szawaryński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) zaprosił wszystkich na 
IX Akademicki Spływ Kajakowy, który odbędzie się w terminie 18 – 21 lipca.  

- Dominik Leżański (PSRP) poinformował, że Parlament Studentów RP nawiązał długotrwałą 
współpracę z bankiem Pekao, który zorganizował konkurs dla studentów.  

- Adam Szewioła oraz Marcin Krukowski zaprezentowali zjazd, który odbędzie się 
w październiku w Akademii Górniczo – Hutniczej. 

 

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

Załącznik 2 – Statut FUT 

Załącznik 3 – Lista obecności  

 
Sporządziła:  

Sekretarz FUT  

Karolina Wyka 

  

  

Przewodnicząca  

Forum Uczelni Technicznych 

Iwona Gadomska 

  

 


