Protokół z Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych
Warszawa, 27 października 2018 r.

W czwartej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, która odbyła się 27
października 2018 roku w Warszawie, udział wzięło 24z 28 delegatów Uczelni uprawnionych
do głosowania. Zjazd był uprawniony do podejmowania uchwał.
Prawo do głosowania miły wszystkie obecne Uczelnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Roboczej
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko otworzył czwartą Sesję
Roboczą FUT kadencji 2018, równocześnie dziękując za przybycie Przewodniczącemu FUT
Kadencji 2017 Dominikowi Duralskiemu, Członkom Rady Wykonawczej PSRP Mateuszowi
Gawrońskiemu i Łukaszowi Rusajczykowi.

2. POLIgon 2018
Michał Kostrzewa poinformował, że obóz szkoleniowo-integracyjny odbył się od 9 do 15 lipca
2018 roku w Serocku. Udział wzięło 67 uczestników z 19 uczelni, 10 kadrowiczów oraz
20 szkoleniowców, co oznacza, że był to największy obóz szkoleniono-integracyjny Forum
Uczelni Technicznych. Przeprowadzono 22 tematy szkoleniowe z podziałem na 3 ścieżki
rozwoju. Podczas obozu odbyło się 18 zabaw integracyjnych.

Podsumowanie.

Podsumowanie.

Następnie przedstawił czynności podjęte podczas organizacji POLIgonu oraz poinformował
o wprowadzonych nowościach w przebiegu obozu, tj.:


poranne ćwiczenia ruchowe FitFUT,



nowoczesny system rejestracyjny,



telewizor z ogłoszeniami,



system sprawdzania obecności oraz komunikacyjny SMS,



nowe zabawy integracyjne (FitFUTGO, PUBquiz, Jaka to melodia, zawody mopej).

Ankieta ewaluacyjna została wysłana do wszystkich uczestników POLIgonu, z czego
23 udzieliło odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi z ankiety.

Przykładowe odpowiedzi z ankiety.

Kolejno przedstawił budżet. Zaplanowano przeznaczyć na organizację obozu szkoleniowointegracyjnego 50 tysięcy z budżetu FUT, jednak dzięki wpływom od sponsorów nie wydano
całej kwoty.

Kończąc podziękował Kadrze za pomoc przy organizacji obozu szkoleniowo-integracyjnego
POLIgon 2018.

3. Magazyn FUT
Tomasz Pieńkosz poinformował, że trzecia edycja Magazynu FUT 2018 zaplanowana
na Konferencję Forum Uczelni Technicznych w formule Open Space (21-23.09.2018 r.) nie
została wydana. Zebrano do niego 7 artykułów. Ze względu na nieobecność Tomasza,
spowodowaną delegacją z Uczelni, zadeklarował, że wersja elektroniczna magazynu
powstanie w kolejnym tygodniu, natomiast wersja papierowa zostanie dostarczona
na kolejny zjazd FUT w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Następnie przypomniał o możliwości nadsyłania artykułów do ostatniego magazynu
wydanego w 2018 roku, który zostanie przesłany Rektorom wszystkich uczelni technicznych

tworzących FUT, co daje możliwość przedstawienia i pochwalenia się projektami swoich
samorządów studenckich.
Mateusz Wośko zachęcił do wysyłania artykułów na maila magazyn@fut.edu.pl oraz
poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia KRPUT, Rektorom spodobała się pierwsza
edycja magazynu, którą otrzymali na początku roku w wersji papierowej.

4. Budżet
Monika Hładik zaprezentowała aktualny stan kont Forum w formie tabeli.
Budżet FUT – Akademia Górniczo-Hutnicza
Stan na dzień 01.01.2018 r.

10 977,52 zł / brutto

Stan na dzień 02.06.2018 r.

10 640,29 zł / brutto

Składki członkowskie

112 000 zł / brutto
Wydatki po 02.06.2018 r.

Inżynier Lider Zespołu - PK



3 500 zł / brutto

Inżynier Lider Zespołu - WAT



3 500 zł / brutto

Inżynier Lider Zespołu - SGGW



3 500 zł / brutto

Współorganizacja Targów
Science Students Expo



12 300 zł / brutto

Zakwaterowanie



40 000 zł / brutto

Szkolenia dla uczestników



10 000 zł / brutto

Materiały biurowe



730,03 zł / brutto

POLIgon 2018

Open Space w Bydgoszczy
Materiały promocyjne
Wynajem sali



2 940,93 zł / brutto
- 3 500 zł / brutto



Usługa gastronomiczna
Stan na dzień 26.10.2018 r.

4 400 zł / brutto

38 269,33 zł / brutto

Budżet FUT – Fundacja ACADEMICA
10 337,27 zł / netto

Stan na dzień 01.01.2018 r.
Stan na dzień 02.06.2018 r.

9 003,94 zł / netto
POLIgon 2018

Umowa sponsorska - wpływ

8 000 zł / netto

Zakup materiałów promocyjnych



4 780,49 zł / netto

Opłata za techniczną obsługę



2 845,53 zł / netto

Karta pamięci do dyktafonu



Stan na dzień 26.10.2018 r.

9 349,46 zł / netto

28,46 zł / netto

Rafał Kryżman (KR) poprosił o wyjaśnienie pozycji pt. „Wynajem Sali”.
Monika Hładik poinformowała, że pieniądze zostały przeznaczone na wynajem powierzchni
pod szkolenia oraz integrację uczestników konferencji.
Rafał Kryżman (KR) zapytał, co należy zrobić, aby dostać 13 tysięcy na organizację konferencji
FUT.
Mateusz Wośko odpowiedział, że podstawowym kryterium jest samo zgłoszenie chęci
organizacji wydarzenia.
Rafał Kryżman (KR) zwrócił się do delegatów, iż zadane przez niego pytanie miało na celu
zachętę do organizacji konferencji Forum, ponieważ pieniądze na takie cele są zaplanowane
w budżecie i wystarczy wyrazić chęć organizacji lub pomocy przy wydarzeniu.
Mateusz Wośko podzielając zdanie Rafała Kryżmana, przypomniał, że Forum działa
dla wszystkich uczelni technicznych tworzących FUT, dlatego też można zwracać się z prośbą
o wsparcie swoich projektów, które Forum obejmie patronatem lub pomoże przy organizacji,
jednocześnie wspierając je finansowo.
Filip Jarząbek (PB) zapytał czy pozostały budżet został już zaplanowany.

Monika Hładik poinformowała, że przedstawiony budżet to stan kont na 26 października
2018 roku, natomiast pozostały budżet zostanie przeznaczony na kolejne projekty Forum,
tj. Konkurs Kół Naukowych KoKoN 2018, Gala Środowiska Studenckiego FUT 2018 lub
Magazyn FUT.
Mateusz Wośko dodał, iż zgodnie z planem zostanie na koncie ok. 10 tysięcy złotych rezerwy
do wykorzystania przez przyszłą kadencję w celu zachowania ciągłości pracy Prezydium.
Jednocześnie poinformował, że Prezydium w roku 2018 pozyskało 20 tysięcy złotych od firm
zewnętrznych.

5. Open Space 2018
Mateusz Wośko przypomniał, że tegoroczna edycja konferencji odbyła się w Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy od 21 do 23 września.
Udział wzięło 58 uczestników z 14 uczelni tworzących FUT. Zostało poruszonych 36 tematów
zgłoszonych podczas rejestracji.
Iwona Gadomska zwróciła się z prośbą do moderatorów o przesłanie notatek z poruszanych
tematów. Następnie poinformowała, że w miarę możliwości jak najszybciej zostanie
przesłane podsumowanie konferencji Open Space.

6. Bluzy FUT
Iwona Gadomska przypomniała, że zgodnie z informacją, druga edycja bluz w roku 2018
zostanie zrealizowana pod warunkiem wystarczającej liczby zgłoszeń. Do dnia
27 października 2018 roku formularz zgłoszeniowy wypełniło 8 osób. Ze względu na zbyt małą
ilość chętnych termin został przesunięty, a mail informujący o możliwości zakupu bluz
zostanie ponownie wysłany.
Jednocześnie poinformowała, że zgłoszenia potrwają do 15 listopada br., natomiast
zamówione bluzy zostaną dostarczone na zjazd FUT, który odbędzie się w Wojskowej
Akademii Technicznej.

7. Informacje od Przewodniczącego PSRP
Mateusz Wośko ze względu na nieobecność Tomasza Tokarskiego Przewodniczącego
Parlamentu Studentów RP, poprosił o zabranie głosu Członków Rady Wykonawczej PSRP
Mateusza Gawrońskiego i Łukasza Rusajczyka.

Mateusz Gawroński poinformował, że 24 października 2018 roku Przewodniczący PSRP
zwołał Sesję Nadzwyczajną Zjazdu PSRP, która odbędzie się 24 listopada 2018 roku
w Warszawie o godzinie 15:30, której głównym celem będzie wybór nowych władz
Parlamentu na kadencję 2019-2020. Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia można
znaleźć na stronie internetowej PSRP.
Łukasz Rusajczyk przypomniał o trwającym naborze do Prezydium Zjazdu oraz zachęcił
przedstawicieli FUT do wysyłania swoich kandydatur. Zgłoszenia można wysyłać do
28 października br. do godziny 10:00. Za wybór Prezydium odpowiedzialna jest Rada
Studentów.
Jednocześnie zaznaczył, że w terminie od 23 do 25 listopada odbędzie się Konwent
Przewodniczących, podczas którego zorganizowana została Gala ProJuvenes.
Mateusz Wośko poinformował, że ze względu na potrzebę nowelizacji Statutu PSRP
otrzymał wiadomość od Tomasz Tokarskiego z prośbą o dyskusję na temat propozycji siły
głosów przypadającej na poszczególne uczelnie, która została przygotowana przez zespół
roboczy.
Mateusz Gawroński (PSRP) poinformował, że Parlament Studentów RP otrzymał wiadomość
od Podsekretarza Stanu MNiSW Piotra Müllera z informacją, iż zgodnie z interpretacją
Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przez ministerstwo, każdy samorząd
studencki w Polsce musi posiadać głos na zjeździe PSRP. Obecnie na zjeździe głos posiadają
Uczelnie, które posiadają minimum 1000 studentów na uczelni.
Mateusz Wośko poprosił o wyświetlenie propozycji oraz o dyskusję w tym temacie. Czas na
zgłoszenie swoich uwag jest krótki, ponieważ trwa do 28 października br. do godziny 10:00.
Mateusz Gawroński dodał, że propozycją jest również, aby głos mógł oddać jedynie student
danej uczelni wyznaczony jako delegat jednego samorządu studenckiego.
Mateusz Wośko poprosił o dyskusję na powyższy temat.
Rafał Kryżman uznał, że propozycja nic nie zmienia, ponieważ na zjazd zawsze wysyłani
są studenci.
Mateusz Wośko przypomniał, że zdarzają się sytuacje, kiedy dana uczelnia nie wysyła swoich
studentów. Jego zdaniem w wyborach powinni brać udział tylko studenci. Jak również głos
powinien mieć możliwość oddać jedynie student reprezentujący swoją uczelnie.
Mateusz Gawroński gwoli ścisłości dodał, że dyskusja dotyczy wyborów w 2020 roku.

Daniel Lewandowski zapytał co w przypadku małych uczelni, które nie mają budżetu,
aby wziąć udział w zjeździe PSRP i podpisują porozumienie między uczelniami z danego
miasta, z którego jeden przedstawiciel całego środowiska zostaje delegowany w celu oddania
głosów. Jednocześnie zaproponował, aby dać możliwość reprezentowania studentom
z jednego miasta wszystkich uczelni, które wyrażą na to chęć.
Jakub Brzoska (PG) zaznaczył, że ważne jest aby jeden student reprezentował jedną uczelnie
i jeden samorząd studencki, ponieważ osoba, która oddaje głos za kilka uczelni, biorąc czynny
udział w debacie jest odbierana jako reprezentant wszystkich tych uczelni.
Filip Ogonowski (PWr) powiedział, że z punktu widzenia FUT ten punkt niczego nie zmienia,
ponieważ w 99,9% uczelni tworzących Forum deleguje swoich studentów. Zaznaczył,
że w przypadku Forum Studentów Uczelni Artystycznych pojawił się problem
z delegowaniem swoich studentów ze względu na inne zobowiązania i zaproponowali,
aby głos można było oddać w ramach komisji branżowej. Dodał jednak, że ze strony FUT
najważniejsza jest siła głosu i uważa, że na tej kwestii należy się skupić.
Mateusz Gawroński przypomniał siłę głosu, która funkcjonuje obecnie:
1000 – 4000 studentów – 1 głos,
4001 – 10 000 – 2 głosy.
Każde kolejne 10 000 daje kolejny głos.
Dodatkowo jest obostrzenie dotyczące uczelni, które należą pod dwa ministerstwa, które
zapewnia takim uczelniom, że automatycznie niezależnie od ilości studentów mają minimum
1 głos. Dotyczy to głównie FSUA, ponieważ są to uczelnie liczące mniej niż 1000 studentów.
Łukasz Rusajczyk odnosząc się do słów Filipa Ogonowskiego przyznał, że obecny przelicznik
siły głosów jest bardzo niedemokratyczny. Dlatego uważa, że należy się mu bardzo dokładnie
przyjrzeć i przemyśleć czy można znaleźć korzystniejszą formę dla FUT.
Mateusz Wośko dodał, że udział w wyborach jest darmowy. Jedyny ponoszony koszt
to delegacja.

Propozycja 1
Liczba studentów
Siła głosu
1-1000
1
1001-3000
2
3001-6000
3
6001-10000
4
Powyżej 10 tys. za każde kolejne rozpoczęte 5 tys. studentów
+1
Ponadto uczelnie nadzorowane przez inne Ministerstwa otrzymałyby dodatkowo +1 głos.

Propozycja 2
Liczba studentów
Siła głosu
1-1000
1
1001-3000
2
3001-6000
3
6001-10000
4
Powyżej 10 tys. za każde kolejne rozpoczęte 5 tys. studentów
+2
Ponadto uczelnie nadzorowane przez inne Ministerstwa otrzymałyby dodatkowo +1 głos.

Propozycja 3
Liczba studentów
Siła głosu
1-1000
1
1001-3000
2
3001-6000
3
6001-9000
4
9001-12000
5
12001-15000
6
Powyżej 15 tys. za każde kolejne rozpoczęte 5 tys. studentów
+1
Ponadto uczelnie nadzorowane przez inne Ministerstwa otrzymałyby dodatkowo +1 głos.

Propozycja 4
Liczba studentów
1-1000
1001-3000
3001-6000
6001-9000
9001-12000
12001-15000
Powyżej 15 tys. za każde kolejne rozpoczęte 5 tys. studentów

Siła głosu
1
2
3
4
5
6
+2

Ponadto uczelnie nadzorowane przez inne Ministerstwa otrzymałyby dodatkowo +1 głos.

Propozycja 5
Liczba studentów
Siła głosu
1-1000
1
1001-2000
2
2001-3000
3
3001-4000
4
4001-5000
5
5001-7500
6
7501-10000
7
Powyżej 10 tys. za każde kolejne rozpoczęte 5 tys. studentów
+1
Ponadto uczelnie nadzorowane przez inne Ministerstwa otrzymałyby dodatkowo +1 głos.

Propozycja 6
Liczba studentów
Siła głosu
1-1000
1
1001-2000
2
2001-3000
3
3001-4000
4
4001-5000
5
5001-7500
6
7501-10000
7
Powyżej 10 tys. za każde kolejne rozpoczęte 10 tys. studentów
+1
Ponadto uczelnie nadzorowane przez inne Ministerstwa otrzymałyby dodatkowo +1 głos.

Mateusz Wośko analizując powyższe projekty z Prezydium poinformował, że najbardziej
demokratycznym postulatem jest propozycja piąta.
Rafał Kryżman (KR) zasugerował, aby najpierw przeanalizować siłę głosu, którą posiadają
uczelnie tworzące Forum. Uważa, że duże samorządy powinny mieć większą siłę głosu,
ponieważ bardziej angażują się w debaty i życie samorządowe niż kilka małych uczelni.
Krzysztof Pszczółka (PK) zapytał z czego wynika propozycja, aby uczelnie, które podlegają
pod dwa ministerstwa mają dodatkowy głos w wyborach.
Mateusz Gawroński odpowiedział, że jest to jedynie propozycja, która wynika z tego,
że zazwyczaj są to małe uczelnie, które również powinny mieć prawo głosu.
Filip Ogonowski (PWr) uważa, że należy opierać się na procentach. Uczelnie zrzeszone
w FUT, które mają kilka tysięcy studentów będą w takiej sytuacji stratne. Dyskusja powinna

skupić się na tym, że FUT tworzą również uczelnie mundurowe, które dzięki propozycji
dodatkowego głosu mogą jedynie zyskać i wspomóc komisję branżową.
Marcin Smentek (WAT) zapytał ile jest obecnie uczelni, które nie posiadają głosu, czyli mają
poniżej 1 000 studentów.
Mateusz Gawroński odpowiedział, że z danych z 30 listopada 2017 roku wynika, iż jest
167 uczelni, które nie posiadają głosu.
Marcin Smentek (WAT) zaproponował, aby każdej uczelni dać jeden głos, a każdy dodatkowy
zależy od zależny będzie od kolejnego tysiąca studentów na danej uczelni.
Dominik Leżański (PŁ) zaznaczył, że jest to ogromne wsparcie dla dużych uczelni. Uważa,
że lepszym rozwiązaniem będzie propozycja jednego głosu dla każdej uczelni, kolejno
co każde 2 tysiące studentów jeden głos, a dodatkowo jeden głos dla uczelni resortowej.
Mateusz Wośko przyznał, że ze względu na krótki czas na wydanie opinii, 5 propozycja jest
najlepsza.
Rafał Kryżman (KR) zasugerował, aby zrezygnować z dodatkowego głosu dla uczelni
resortowych.
Mateusz Wośko przyznał, że w przypadku uczelni zrzeszonych w FUT podlegających pod inne
ministerstwa, nie jest koniecznością pozyskanie dodatkowego głosu, ponieważ każda z nich
posiada więcej niż 1 000 studentów.
Jakub Woźniak (PKosz) zaznaczył, że najważniejsze jest zliczenie ile pozostałe komisje
branżowe posiadają głosów, następnie odnieść to do siły głosów Forum Uczelni
Technicznych, a na koniec zastanowić się jaka propozycja jest najkorzystniejsza
dla społeczności uczelni technicznych.
Mateusz Wośko po burzliwej dyskusji podsumował, że najlepszym rozwiązaniem dla Forum
będzie pozostanie przy propozycji, aby małe uczelnie posiadały jeden głos, a siłę głosu
dla średnich uczelni mocno rozszerzyć. Następnie podziękował za dyskusję.

8. Wolne wnioski
- Diana Bąbel (UZ) poprosiła o więcej informacji dotyczących projektu FitFUT.
Mateusz Wośko poinformował, że formularz zgłoszeniowy jest wciąż otwarty, trwają
rozmowy z samorządami studenckimi oraz AZS wszystkich uczelni technicznych. Zostaną
wysłane maile do prezesów AZS ze wszystkimi szczegółami projektu.

- Rafał Kryżman (KR) usprawiedliwił swoją nieobecność na poprzedniej Sesji Roboczej
w Koszalinie w formie pisemnej.
Następnie wyjaśnił sytuację dotyczącą maila, którego otrzymali wszyscy przewodniczący
na temat zastrzeżeń do pracy Członka Prezydium Tomasza Pieńkosza. Ze względu
na niewidoczne efekty pracy oraz niewywiązywanie się ze swoich obowiązków Komisja
Rewizyjna postanowiła wydać ostrzeżenie przed wotum nieufności. Podstawowe punkty,
które nie zostały zrealizowane to: wydanie magazynu FUT oraz planowana promocja Forum
w mediach społecznościowych. Następnie zachęcił do przesłania swoich opinii na powyższy
temat do Komisji Rewizyjnej FUT oraz zastrzegł, że obowiązki Prezydium wciąż są pod stałą
kontrolą i wszelkie niejasności będą na bieżąco wyjaśniane.
Magda Wlazło (PL) zaapelowała do Forum o większe zaangażowanie, ponieważ Magazyn
FUT to idealna platforma do promocji swoich działań w samorządach studenckich.
Rafał Kryżman (KR) poprosił Tomasza Pieńkosza o wyjaśnienie sytuacji.
Tomasz Pieńkosz poinformował, że ze względu na zbyt dużą ilość obowiązków nie udało
mu się w pełni wykonać wszystkich zadań. Jednak obiecał, że magazyn zostanie wydany.

- Rafał Kryżman (KR) ze względu na zbliżającą się Sesję Sprawozdawczo-Wyborczą poprosił
o przesłanie swoich opinii lub wszelkich uwag na temat działalności Prezydium w kadencji
2018.

- Mateusz Wośko powitał Tomasza Tokarskiego Przewodniczącego Parlamentu RP.
Tomasz Tokarski podziękował za zaproszenie. Jednocześnie opowiedział o działalności PSRP
oraz zaprosił na zbliżający się konwent przewodniczących.

- Mateusz Wośko poinformował, iż zgodnie z zapowiedzą zostało podpisane porozumienie
z Forum Uniwersytetów Polskich dotyczące wspólnej organizacji projektu Bezpieczny
Student.
Na projekt zostanie przeznaczone ok. 10 tysięcy złotych.

- Ewa Czop (WAT) zaprezentowała szczegóły zjazdu Forum Uczelni Technicznych,
który odbędzie się od 29 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Warszawie.

- Mateusz Wośko wręczył odznaczenia FUT dla osób będących 5 razy na zjeździe Forum
Uczelni Technicznych.

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko, ze względu na brak kolejnych
wolnych wniosków, zamknął czwartą Sesję Roboczą FUT 2018.

Sporządziła:
Iwona Gadomska
Sekretarz FUT

Przewodniczący
Forum Uczelni Technicznych
Mateusz Wośko

Załącznik nr 1 – Plan posiedzenia.

