
 

 

 
 

 

Protokół z trzeciego posiedzenia Prezydium FUT kadencji 2018  

Serock, 8 lipca 2018 r.  

 

W posiedzeniu Prezydium Forum Uczelni Technicznych, które odbyło się 8 lipca 2018 roku  

w Serocku, wzięło udział 7 członków Prezydium (z czego trzech za pomocą komunikatora 

internetowego) oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Porządek obrad:  

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko otworzył trzecie posiedzenie 

Prezydium FUT kadencji 2018. 

 

1. POLIgon 2018 

Iwona Gadomska zaproponowała stworzenie checklisty spraw, które należy wykonać 

podczas obozu szkoleniowego oraz dopracować harmonogram prac kadry.  

Michał Kostrzewa: 

 Kontakt z ośrodkiem. 

 Koordynowanie przebiegu obozu. 

 Prowadzenie podsumowań. 

 Kontrola bieżących wydatków. 

Iwona Gadomska: 

 Stworzenie certyfikatów dla uczestników z wyszczególnieniem ścieżek kształcenia. 

 Kwaterowanie. 

 Podział uczestników na grupy. 

 Aktualizacja harmonogramu podczas obozu. 

 Przygotowanie strefy chill. 

 Organizacja dnia przed rozpoczęciem obozu dla uczestników na Politechnice 

Warszawskiej. 

 Organizacja zabaw integracyjnych. 



 

 

 Stworzenie harmonogramu dyżurów dla kadry. 

 Promocja POLIgonu na portalach społecznościowych. 

 Kontakt z gośćmi i uczestnikami. 

 Stworzenie ankiety ewaluacyjnej. 

 Kontrola bieżących wydatków. 

Mateusz Wośko: 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Dostarczenie niezbędnego sprzętu do strefy chill i zabaw integracyjnych. 

 Poprowadzenie szkolenia wprowadzającego. 

Monika Hładik: 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Rozliczanie. 

Barbara Balon: 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Organizacja przerw kawowych. 

 Zakupy. 

Daniel Lewandowski: 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Organizacja przerw kawowych. 

Maria Wichowska: 

 Dokończenie ankiety ewaluacyjnej. 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Rejestracja uczestników. 

Mateusz Zając: 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Rejestracja uczestników. 

Rafał Kryżman: 

 Pomoc przy zabawach integracyjnych. 

 Rejestracja uczestników. 

Krzysztof Pszczółka: 

 Organizacja i koordynacja zabaw integracyjnych. 



 

 

Michał Kostrzewa zwrócił się z prośbą o sumiennie wykonywanie swoich zadań. 

Mateusz Wośko, ze względu na swoja nieobecność, poprosił o poprowadzenie szkolenia 

wprowadzającego dla uczestników obozu.  

Kadra wspólnie podjęła decyzję, że szkolenie poprowadzi Iwona Gadomska – Sekretarz FUT. 

 

2. Open Space 2018 

Mateusz Wośko przypomniał, że konferencja odbędzie się od 21 do 23 września 2018 roku  

w Bydgoszczy. Rejestracja ruszy po zakończeniu obozu szkoleniowego POLIgon. 

Iwona Gadomska zgłosiła, iż rejestrację należy rozpocząć miesiąc przed wydarzeniem. 

Następnie przedstawiła listę potrzebnych rzeczy do przeprowadzenia konferencji w formule 

Open Space oraz zaznaczyła przedmioty, które należy jeszcze zakupić. Następnie poprosiła 

Monikę Hładik o złożenie zamówienia i dopilnowania, aby wszystkie przedmioty dotarły  

do Bydgoszczy. 

Mateusz Wośko poprosił Sekretarz FUT o stworzenie podsumowania wniosków  

ze wszystkich poruszonych tematów dyskusji podczas konferencji i przesłania zestawienia  

w wersji elektronicznej wszystkim uczestnikom.  

Iwona Gadomska poprosiła o przedstawienie formy promocji wydarzenia. 

 

3. Aktualizacja strony internetowej Forum Uczelni Technicznych (www.fut.edu.pl) 

Iwona Gadomska poinformowała, że we współpracy z Danielem Lewandowskim rozpoczęła 

aktualizację bieżących informacji na stronie Forum.  

Michał Kostrzewa zgłosił, iż w ciągu najbliższych dni poznamy więcej szczegółów 

dotyczących aktualizacji strony internetowej.  

 

4. Magazyn FUT 

Iwona Gadomska poprosiła o publikację na stronie internetowej poprawionego drugiego 

wydania Magazynu FUT oraz wysłanie w trakcie wakacji wersji papierowej do wszystkich 

rektorów uczelni technicznych.  

Następnie przypomniała, iż termin wydania trzeciego numeru Magazynu FUT to czas 

Konferencji Roboczej FUT w formule Open Space w Bydgoszczy. W związku z tym poprosiła 

o podanie daty, do której można wysyłać artykuły. 



 

 

Tomasz Pieńkosz zaproponował, aby do 12 sierpnia 2018 roku dać możliwość wysyłania 

artykułów od uczelni. 

Mateusz Wośko powiedział, że ostateczny termin przesłania Magazynu do druku  

to 11 września 2018 roku, natomiast wersję wstępna do weryfikacji ma zostać przesłana 

Prezydium do 1 września br. W związku z tym, termin składania artykułów ma zostać 

dopasowany do powyższych  terminów.  

Tomasz Pieńkosz zgodził się z ustaleniami.  

Mateusz Wośko poprosił Iwonę Gadomską o stworzenie skrzynki mailowej 

magazyn@fut.edu.pl, na którą będą przesyłane wszystkie artykuły. 

 

5. FitFUT 

Mateusz Wośko poprosił Iwonę Gadomską o stworzenie skrzynki mailowej fitfut@fut.edu.pl, 

z której będą przesyłane wszystkie informacje dotyczące wydarzenia. 

Następnie poinformował, iż do końca sierpnia ruszą zapisy, a z początkiem października 

rozpoczną się mecze grupowe.  

Kolejno zapewnił, że skontaktuje się w najbliższym czasie z AZS-ami działającymi  

przy uczelniach technicznych w celu zaproszenia do współpracy. 

Regulamin zostanie udostępniony w zakładce NASZE PROJEKTY na stronie internetowej 

Forum. 

 

6. KoKoN 2018 

Barbara Balon poinformowała, iż została wykonana oferta sponsorska. Regulamin Konkursu 

Kół Naukowych wraz z rejestracją zostaną udostępnione w zakładce NASZE PROJEKTY  

na stronie internetowej Forum oraz poprzez media społecznościowe.  

Poprosiła Iwonę Gadomską o stworzenie skrzynki mailowej kokon@fut.edu.pl,  

z której będą przesyłane wszystkie informacje dotyczące wydarzenia. 

Następnie przypomniała, iż kapituła konkursowa składać się będzie z zeszłorocznych 

finalistów konkursu oraz Prezydium i Komisji Rewizyjnej FUT. Podczas Gali Finałowej 

wręczone zostaną nagrody w postaci czeków oraz statuetek. 

Wspólnie Prezydium wraz z Komisją Rewizyjną zdecydowało, iż zgłoszenia będą wysyłane na 

maila w formie określonej w Regulaminie, czyli wypełniony gotowy formularz. 

Barbara Balon zapytała czy będzie odpowiedzialna za promocję projektu. 
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Iwona Gadomska zgłosiła chęć pomocy przy promocji. 

Tomasz Pieńkosz zapewnił, że do 16 lipca br. do godziny 18:00 prześle propozycje grafik 

dotyczących konkursu. 

 

7. Gala Środowiska Studenckiego FUT 2018 

Iwona Gadomska poinformowała, iż w zgodnie z zapowiedzią poprosiła koła naukowe  

o zaprojektowanie statuetki FUTurysty, która prawdopodobnie zostanie wydrukowana  

w drukarce 3D na jednej z uczelni.  Następnie zapewniła, że jest w stałym kontakcie  

z Politechniką Warszawską, która jest organizatorem zjazdu FUT, podczas którego odbędzie 

się Gala.  

Wszystkie informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin zostaną udostępnione  

we wrześniu na stronie internetowej Forum w zakładce NASZE PROEJKTY. 

 

8. Inżynier Lider Zespołu 

Daniel Lewandowski poinformował, iż odbyły się już trzy szkolenia: 

- Politechnika Krakowska – 20-21 czerwca 2018 r. 

- Wojskowa Akademia Techniczna – 23-24 czerwca 2018 r. 

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 25-26 czerwca 2018 r. 

Następnie przekazał, że czeka wciąż na wyznaczenie koordynatora z Politechniki Opolskiej  

i Politechniki Wrocławskiej.  

 

 

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko, ze względu na brak kolejnych 

wniosków, zamknął trzecie posiedzenie Prezydium FUT kadencji 2018.  

 

Sporządziła: 
Iwona Gadomska 
Sekretarz FUT 

Przewodniczący 
Forum Uczelni Technicznych  

 
Mateusz Wośko 

 

Załącznik nr 1 – Lista obecności. 


