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Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Kraków, 26 października 2019 roku 

 

 

W czwartej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, która odbyła  

się 26 października 2019 roku w Krakowie, udział wzięło 23 z 28 delegatów Uczelni 

uprawnionych do głosowania. Zjazd był uprawniony do  podejmowania uchwał.   

Prawo do głosowania miały 22 Uczelnie z obecnych.  

 

Plan posiedzenia: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT  

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych Iwona Gadomska otworzyła trzecią  

Sesję Roboczą FUT kadencji 2019, jednocześnie dziękując Uczelnianej Radzie Samorządu 

Studenckiego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  

za organizację zjazdu. Następnie przywitała gości, jakimi  

byli: Członka Rady Wykonawczej PSRP Michała Kostrzewę, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

FUT 2018 Marię Wichowską oraz Członka Komisji Rewizyjnej FUT 2018 Mateusza Zająca. 

2. Zmiany w Ordynacji Wyborczej FUT 

Kacper Pietrzyk (Komisja Rewizyjna) przedstawił propozycje zmian do Ordynacji Wyborczej 

FUT: 

Art. 11 ust. 4 

Kandydaci do organów Forum zgłaszają się do Komisji Wyborczej po zakończeniu zgłaszania 

kandydatur w celu: 

a. pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie, 

b. przedstawienia listy poparcia swojej kandydatury od przewodniczących albo delegatów  

co najmniej pięciu samorządów z czynnym prawem wyborczym, 

zgodnie z załącznikami kolejno dla Przewodniczącego – załącznik nr 3 niniejszego dokumentu, 

Członka Prezydium – załącznik nr 4 niniejszego dokumentu, Członka Komisji Rewizyjnej  

– załącznik nr 5. 
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Art. 12. Ust. 4 

4. Członek samorządu członkowskiego w Forum, ma prawo do zadawania pytań  

do kandydatów na Przewodniczącego Forum oraz jego Członków Prezydium. 

Art. 15. Ust. 2 

2. Członek samorządu członkowskiego w Forum, ma prawo do zadawania pytań  

do kandydatów na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej. 

Art. 17. Ust. 1 

Przed przystąpieniem do głosowania delegat okazuje Komisji Wyborczej ważną legitymację 

studencką lub dokument potwierdzający posiadanie praw studenta. Następnie otrzymuje  

od Komisji Wyborczej kartę do głosowania, której wzór określa załącznik nr 1 niniejszego 

dokumentu – na stanowisko Przewodniczącego oraz załącznik nr 2 niniejszego dokumentu – 

na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej i potwierdza jej otrzymanie własnoręcznym 

podpisem na liście uprawnionych do głosowania. 

Art. 19. Ust.4 

4. Ustępujący Sekretarz przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2  

oraz w ust. 3 ustępującej Komisji Rewizyjnej. 

Paula Leśniewska (Politechnika Łódzka) zaproponowała rozdzielenie dokumentów będących 

załącznikiem do Ordynacji Wyborczej, w tym listy poparcia, na kandydatów na Członków 

Prezydium i Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych.  

Ze względu na brak dalszych uwag Kacper Pietrzyk poddał projekt zmian do Ordynacji 

Wyborczej FUT pod głosowanie jawne. Podniesienie ręki przez delegata było wyrażeniem 

zgody z zaproponowanymi zmianami. 

Wyniki głosowania: 

TAK - 20 głosów 

NIE - 0 głosów 

WSTRZYMANE – 3 głosy. 

3. POLIgon 2019 

Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) poinformowała, że w tegorocznej edycji obozu 

szkoleniowo – integracyjnego POLIgon wzięło udział 82 uczestników, 23 szkoleniowców  

oraz 6 partnerów. Zakomunikowała, że odbyły się łącznie 33 godziny szkoleń. 

Przewodnicząca FUT przekazała informację o zmianie jaka nastąpiła w tegorocznej edycji 

obozu. Zamiast części wieczornych szkoleń została zorganizowana debata „Wpływ działalności 
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samorządowej na ścieżkę kariery zawodowej”, w której udział wzięli Ariel Wojciechowski, 

Daniel Kostrzewa, Maciej Kochański oraz Paweł Stefanowicz.  

Iwona Gadomska przedstawiła również wyniki ankiety ewaluacyjnej, zarówno te pozytywne 

jak i negatywne opinie.  

Zaprezentowała również harmonogram działań koniecznych do organizacji obozu szkoleniowo 

– integracyjnego POLIgon 2019. 

Przewodnicząca FUT poinformowała, że suma wpływów wynosiła 108 300 zł a wydatków  

103 805,94 zł, co powoduje bilans dodatni w wysokości 4494,06 zł 

4. Szkolenia dla Kół Naukowych 

Krzysztof Pszczółka (Prezydium FUT) poinformował, że wzięciem udziału w projekcie „Inżynier 

– Mistrz Pitchingu” było zainteresowanych 15 uczelni. Ostatecznie szkolenia zostaną 

przeprowadzone na trzech uczelniach: Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku 

Białej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu.  

5. Konferencje Tematyczne FUT 

Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) oznajmiła, że podczas ostatniej Konferencji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space pojawił się pomysł organizacji 

dodatkowych konferencji tematycznych skupiających się na najbardziej problematycznych 

zagadnieniach jakie występują w samorządach w celu ciągłego podnoszenia kompetencji. 

Zaprezentowała również przykładowe tematy, które mogłyby być poruszone podczas 

konkretnych konferencji.  

Joanna Niesiobędzka (Politechnika Gdańska) wykazała zainteresowanie tematem współpracy 

kół naukowych z samorządami studenckimi.  

Paweł Stadnicki (Politechnika Lubelska) zasugerował uwzględnienie spraw poświęconych 

działaniu social mediów oraz tworzeniu interesujących grafik. 

Paula Leśniewska (Politechnika Łódzka) podkreśliła konieczność zawarcia tematów 

związanych z dydaktyką, jakością kształcenia i opiniowanie programów studiów.  

Krzysztof Kusiak (Politechnika Krakowska) wskazał punkt poświęcony trendom pokoleniowym, 

jak trafić do swoich młodszych kolegów z działalnością studencką. 

Michał Klimczyk (Politechnika Rzeszowska) zaproponował organizację spotkania skupionego 

na uświadomieniu samorządowców o tym czym w ogóle jest samorządność studencka  

oraz przeprowadzenie panelu motywującego przez autorytety z naszego środowiska.  
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Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) zasugerowała organizację takiego panelu podczas 

zjazdu w Rzeszowie. 

Patryk Serafin (Akademia Techniczno – Humanistyczna) zawnioskował o przeprowadzenie 

szkoleń z komunikacji w zespole, ponieważ jest to najczęstszy problem niewykonanych zadań 

w samorządach. 

6. Bluzy FUT 

Karolina Wyka (Sekretarz FUT) przekazała informację o organizacji kolejnej edycji zakupu bluz 

Forum Uczelni Technicznych, która będzie trwała od 31 października do 7 listopada a będą  

do odebrania na Politechnice Rzeszowskiej podczas zjazdu. Będzie możliwość zakupu bluzy  

bez kaptura za 85 zł, bluzy z kapturem za 90 zł oraz dodatkowy haft na plecach lub ramieniu 

za 13 zł.  

7. Cyber Security Challenge Poland 2020 

Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) przekazała informację o projekcie dotyczącego 

cyberbezpieczeństwa, który jest współorganizowany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  

i Administracji oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Zespoły biorące udział będą 

podzielone ze względu na województwo. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie rozwiązania 

dotyczącego przeciwdziałaniu atakom hakerskim. Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 

2020 roku.  

8. Budżet FUT 

Jakub Brzoska (Prezydium FUT) przedstawił stan budżetu Forum Uczelni Technicznych: 

Aktualny stan konta Politechniki Gdańskiej 

63 868,42 zł 

Fundacja 

9 135,57 zł 
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9. Open Space 2019 

Przewodnicząca FUT podziękowała Politechnice Lubelskiej za organizację tego projektu  

oraz poinformowała, że udział w tegorocznej Konferencji w formule Open Space wzięło udział 

41 uczestników.  

Iwona Gadomska powiedziała również, że wyniki ankiety ewaluacyjnej były bardzo pozytywne. 

Łukasz Gala (Politechnika Warszawska) podkreślił istotę wysyłania na tego typu konferencję 

osób z pewnym doświadczeniem, ponieważ jest to możliwość szkolenia się wzajemnie  

a nie wprowadzania młodych samorządowców w pewne tematy. 

10. Konkurs 3Mind 

Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) przypomniała, że jest  to konkurs organizowany  

przez Naczelną Organizację Techniczną oddział we Wrocławiu, skierowany  

do samorządowców oraz studentów w Kołach Naukowych a nagrodą jest grant w wysokości 

10 000 tysięcy złotych. Przewodnicząca FUT poinformowała, że  do konkursu zgłosiła  

się Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia  

Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

Iwona zachęciła do promocji głosowania na zwycięski projekt.  
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11. Analiza Potrzeb Studenckich  

Krzysztof Pszczółka (Prezydium FUT) oznajmił, że razem z Paulą Leśniewska, Bartoszem 

Jędrzejko i Damianem Karolewskim stworzyli plan zwycięskiego projektu podczas Akademii 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – Analiza Potrzeb Studenckich. 

Krzysztof opowiedział, że główne założenia projektu to: uzyskanie informacji na temat 

oczekiwań studentów w odniesieniu do działalności samorządów studenckich, zbadanie 

wizerunku samorządu studenckiego na poziomie uczelni, komisji branżowych i całego PSRP, 

zbadanie poziomu zadowolenia z działalności samorządów studenckich w kraju, uzyskanie 

informacji na temat najbardziej efektywnych kanałów komunikacji, promocja postaw 

obywatelskich. 

Krzysztof poinformował, że projekt ruszy przed XXVI Konwentem Przewodniczących  

oraz zwrócił się z prośbą do przewodniczących samorządów o wyznaczenie osoby do kontaktu 

z zespołem, pomoc w promocji ankiety na uczelniach poprzez tradycyjne środki przekazu 

(plakaty) oraz udostępnianie informacji w mediach społecznościowych i na stronach 

internetowych. 

12. Konferencja UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami  

na kampusach Uczelnianych 

Maria Wichowska zaprezentowała Konferencję UŁATW To skierowaną do studentów  

z niepełnosprawnościami oraz pracowników uczelni zajmującymi się tym tematem,  

która odbędzie się w dniach 8 – 10 listopada w Warszawie.  

Konferencja ma na celu wypracowanie bezpośrednich relacji między studentami działającymi 

w Samorządzie, mającymi bezpośredni kontakt z Władzami i jednostkami Uczelnianymi,  

a studentami z niepełnosprawnością oraz osobami reprezentującymi ich interesy, które mają 

wiedzę i pomysły, co można ulepszyć, ale nie mają zasobów i narzędzi aby to zrealizować bądź 

pewności siebie aby domaga się swoich praw. 

Konferencja UŁATW TO jest podzielona na część szkoleniową dla studentów i dla pracowników 

oraz część warsztatową, podczas którego będą tworzone projekty zaproponowanych 

rozwiązań ułatwiających życie osób z niepełnosprawnościami na konkretnych uczelniach.  

Iwona Gadmoska (Przewodnicząca FUT) zachęciła wszystkie uczelnie do wzięcia udziału  

w Konferencji UŁATW TO. 

10. Informacje od Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Michał Kostrzewa (Parlament Studentów RP) przekazał aktualny stan prac Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Poinformował o zorganizowanej Akademii Parlamenty Studentów RP #zaPROJEKTowani  

w Słupsku a następnie Konferencja Ekspertów Praw Studenta w Krakowie, podczas której 

został stworzony poradnik oraz nowy szablon prezentacji.  

Przypomniał, że do 15 listopada PSRP czeka na sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń. 

Michał Kostrzewa zakomunikował również, że rozpoczęli swoje działania dotyczące poprawek 

do nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, do czego również zachęcił 

samorządowców. 

Oznajmił również o zbliżającym się remoncie biura PSRP, które będzie współfinansowane  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biuro na czas remontu zostaje przeniesione do 

Łodzi, na Politechnikę Łódzką. 

Michał zachęcił do zwracania się do Parlamentu Studentów RP z pytaniami związanymi  

z tworzeniem nowych regulaminów samorządów studenckich. 

Przekazał informację o organizacji Konwentu Przewodniczących oraz Gali ProJuvenes,  

która odbędzie się w dniach 20 – 24 listopada. 

Michał Kostrzewa oznajmił o zmianach w Radzie Wykonawczej, do której ze środowiska FUT 

dołączyła Maria Pożoga z Politechniki Warszawskiej. 

11. Informacje od przedstawiciela Zespołu doradczego ds. studenckich MNiSW 

Krzysztof Pszczółka (Prezydium FUT) poinformował, że Zespół doradczy ds. studenckich 

MNiSW odbyło 7 posiedzeń, podczas których wypracowali stanowiska dotyczące wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami oraz studentów z dysleksją, ankiety skierowanej do studentów 

pierwszego roku, udziału studentów w ocenie nauczycieli akademickich oraz kwestii obecności 

studentów w komisjach dyscyplinarnych. 

12. Wolne wnioski 

- Marcin Krukowski (AGH) zapytał jak na innych uczelniach wygląda wsparcie zdrowia 

psychicznego studentów oraz kwestia promowania edukacji psychologicznej. 

- Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska) poinformował, że na Politechnice Krakowskiej 

pracuje dwóch psychologów w określonych godzinach oraz zasugerował rozwiązanie  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Stacja Konstelacja”. 

- Marcin Janusewicz (Politechnika Gdańska) powiedział, że na Politechnice Gdańskiej pracuje 

psycholog i psychiatra oraz współpracują z parafią znajdującą się przy uczelni. 

- Karolina Kwiatkowska (SGGW) pracuje pedagog, który specjalizuje się w problemach 

związanych ze studiowaniem a na terenie kampusu znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, w którym pracują psychologowie. 
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- Jakub Brzoska (Prezydium FUT) usprawiedliwił swoją nieobecność podczas zjazdu  

w Częstochowie. 

- Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) poinformowała o stworzeniu infoFUT, który będzie 

podsumowaniem działalności Prezydium Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2019. 

- Przewodnicząca FUT oznajmiła, że  

- Iwona Gadomska (Przewodnicząca FUT) zaprezentowała roboczą wersję filmu promującego 

obóz szkoleniowo – integracyjny POLIgon 2019 

 

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

wolnych wniosków, zamknęła czwartą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych 2019. 

 

 

Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Ordynacja Wyborcza FUT 

Załącznik 3 – Lista obecności  

 

Sporządziła:  

Sekretarz FUT  

Karolina Wyka 

  

  

Przewodnicząca  

Forum Uczelni Technicznych 

Iwona Gadomska 

  

 


