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Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Zdalnie, 27 lutego 2021 r. 

 

W pierwszej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2021, która odbyła się 27 

lutego 2021 roku w trybie zdalnym, udział wzięło 27 z 29 delegatów Uczelni uprawnionych 

do głosowania. Zjazd był uprawniony do podejmowania uchwał. Prawo do głosowania miały 

24 obecne Uczelnie. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych, Paula Leśniewska, otworzyła pierwszą 

Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2021. Następnie przywitała 

gości, którymi byli: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Lubelskiej prof. 

Zbigniew Pater, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej 

Mateusz Grochowski, Przewodniczący FUT Kadencji 2020 Krzysztof Pszczółka, Członek 

Prezydium FUT Kadencji 2020 Kamil Kozłowski, Członek Prezydium FUT Kadencji 2020 

Kamil Borowik, Członek Prezydium FUT Kadencji 2020 Marcin Muskała, Członek 

Prezydium FUT Kadencji 2020 Joanna Niesiobędzka oraz Członek Komisji Rewizyjnej 

FUT Kadencji 2020 Łukasz Gala. Paula Leśniewska dziękuje Samorządowi 

Studenckiemu Politechniki Lubelskiej oraz Rektorowi Politechniki Lubelskiej za 

organizację zjazdu, jednocześnie wyrażając nadzieję, że zarówno szkolenia jak i panel 

dyskusyjny były efektywne.  

 

2. Informacje od Sekretarza FUT 

Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła informacje o dotychczasowych 

Posiedzeniach Prezydium FUT Kadencji 2021. Poinformowała również o Przekazaniu 
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Wiedzy, które odbyło się w Gdańsku. Stworzona została baza kontaktowa, która 

została udostępniona przewodniczącym samorządów studenckich w FUT. Informacja 

o dopełnieniu formalności związanych z finansami Forum Uczelni Technicznych, które 

umocowane są na Politechnice Gdańskiej, a tym samym o możliwości wydatkowania 

budżetu FUT.  

3. Budżet FUT 

Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła planowany budżet FUT na kadencję 

2021 informując również o zatwierdzeniu go przez KRPUT.  

Projekt Wydatki Wpływy Koszt projektu 
Poligon 60,000 56,000 116,000 
Inżynier Lider Zespołu 16,000  16,000 
KoKoN 8000  8,000 
Gala Środowiska 8000  8,000 
Konferencje Tematyczne 20,000  20,000 
Open Space 10000 5,000 15,000 
Materiały promocyjne 5000  5,000 
Strona Internetowa 3000  3,000 
Dodatkowe szkolenia z zakresu kształcenia 11,500  11,500 
Publikacje 2000  2,000 
Szkolenia podczas zjazdów 11,500  11,500 
SUMA 155,000 61,000 216,000 

 

Budżet 2021 140000 
Rezerwa z 2020 25,228 
Łączne środki na rok 2021 165,228 
Suma planowanych wydatków na 2021 155,000 
Planowana rezerwa  10,228 

 

4. Informacje od PSRP 

Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej) przedstawił informacje od Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej: 

1. Odbędą się konsultacje z Rzecznikiem Praw Studenta. 

2. Zachęta do brania udziału w projekcie „COOLtura to nie bzdura!” 

3. Informacje o nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

4. Informacje o najbliższych spotkaniach przewodniczących samorządów studenckich 

z PSRP. 
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5. Informacje o rozpoczynających się konsultacjach Strategii Współpracy z Młodym 

Pokoleniem.  

6. Informacje o kolejnej edycji projektu Strefa Komfortu, zachęta do promowania 

wydarzenia na uczelniach. Nowość – cykl psychoterapii.  

7. Informacje o szkoleniach w ramach Forum Kół Naukowych. 

8. Informacje o planowanym terminie i formie Konferencji Krajowej PSRP. 

9. Wyrażenie chęci stworzenia wspólnej platformy dla samorządów studenckich we 

współpracy z Forum Uczelni Technicznych. 

10. Informacja o możliwości zgłaszania się do Rzecznika Praw Studenta PSRP – 

Mateusza Kulińskiego oraz możliwych drogach kontaktu.  

11. Informacje o ofercie szkoleniowej PSRP.  

 

5. Inżynier Lider Zespołu 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) informuje o kontynuacji projektu. 

Inżynier Lider Zespołu to certyfikowane szkolenie dla studentów uczelni 

technicznych, które skupia się na rozwoju umiejętności miękkich. Poruszane są 

tematy takie jak: tworzenie i zarządzanie zespołem, podział ról w zespole, 

rozwiązywanie konfliktów, efektywna komunikacja, ewaluacja projektów. Prośba  

o odpowiedź dotyczącą chęci udziału. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) 

informuje również o terminie szkolenia. 

6. POLIgon 2021 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) przedstawia krótkie informacje  

o projekcie POLIgon 2021 oraz konsultuje kwestię organizacji obozu w innych niż 

dotychczas rejonach Polski. Marcin Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie) zgadza się z sugestią zmiany lokalizacji projektu. 

Wiktoria Drwięga (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) popiera przedmówcę. 

Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) popiera 

propozycję i zaprasza w okolice Krakowa. Nikodem Słowiński (Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej) również nie widzi przeciwwskazań do zmiany 

miejsca.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) informuje o propozycji terminów 

POLIgonu. Ścieżki szkoleniowe zostaną przeanalizowane i zaktualizowane.  
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Paula Leśniewska prosi o przekazanie informacji w zakresie ewentualnych zmian 

harmonogramu roku akademickiego na uczelniach.  

7. Współpraca zewnętrzna 

Jakub Kusiński (Prezydium) przedstawia informacje o bieżących działaniach  

w zakresie współpracy zewnętrznej oraz przekazuje informację o wznowieniu 

działalności FUT na platformie Linked In. Następnie informuje o planowanym 

spotkaniu obszarowym.  

8. Informacje dot. promocji 

Alicja Zielonka (Prezydium) przedstawia informację dotyczącą bieżących działań  

w zakresie promocji. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do profilu FUT na 

platformie Instagram na czas realizacji wydarzenia, w celu promowania działań 

samorządów studenckich. Na stronie internetowej fut.edu.pl znajdzie się formularz 

do zgłaszania prośby o promocję oraz formularz zgłoszeniowy do patronatu FUT. 

Spotkanie obszarowe promocji zostało zaplanowane. 

Paula Leśniewska podkreśla korzyści, jednocześnie zachęcając, do korzystania  

z możliwości uzyskania dostępu do profilu Forum Uczelni Technicznych na platformie 

Instagram. Alicja Zielonka (Prezydium) deklaruje pomoc w tym zakresie.  

9. Konferencja tematyczna 

Maria Zienkiewicz (Prezydium) przekazuje informacje dotyczące Konferencji 

Tematycznej. Przedstawiony zostaje proponowany termin oraz temat konferencji – 

20 marca; opiniowane programów studiów. Maria Zienkiewicz (Prezydium) 

argumentuje wybór proponowanego tematu oraz formę konferencji. Oznajmia, że 

każdy samorząd będzie miał możliwość wydelegowania 2 osób. Otwarta zostaje 

dyskusja na temat przedstawionej propozycji, a także ewentualnego podziału 

konferencji na osobny panel dla uczelni mundurowych. 

Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) 

rozpoczyna dyskusję, informując, że jest to w jego opinii ważny temat i deklaruje chęć 

wydelegowania większej liczby uczestników z ramienia Politechniki Krakowskiej. Pyta 

o korzystanie z formularza przygotowanego przez PSRP. Maria Zienkiewicz 

(Prezydium) informuje, że jest to zależne od szkoleniowców.  

Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) popiera zdanie przedmówcy, popiera 

inicjatywę w 100%. 
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Julia Chojnacka (Politechnika Łódzka) również deklaruje chęć udziału w konferencji.  

Nikodem Słowiński (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) zgadza się 

z przedmówcami, wyraża chęć udziału w konferencji.  

Marcin Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 

zadaje pytanie dotyczące szkoleniowców podczas konferencji. Maria Zienkiewicz 

(Prezydium) oraz Paula Leśniewska przedstawiają grono szkoleniowców. Marcin 

Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) dziękuje za 

informację i sugeruje zwiększenie liczby miejsc przypadającej na uczelnię na udział  

w konferencji. Maria Zienkiewicz (Prezydium) i Paula Leśniewska informują  

o ewentualnej możliwości ponowienia tematu konferencji w razie dużego 

zainteresowania. 

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przychylnie odnosi się do 

utworzenia oddzielnej grupy dla uczelni mundurowych. 

Tomasz Chudobiński (Wojskowa Akademia Techniczna) nie widzi potrzeby 

rozdzielania szkolenia dla uczelni mundurowych.  

Paula Leśniewska prosi pozostałe uczelnie mundurowe o zabranie głosu. Artur Brocki 

(Akademia Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu) zgadza 

się z Tomaszem Chudobińskim (Wojskowa Akademia Techniczna), argumentując 

wypowiedź niewielkimi różnicami w programach studiów.  

Maria Zienkiewicz (Prezydium) podsumowuje dyskusję i przedstawia ostateczne 

ustalenia.  

10. Zespół ds. statutu i regulaminów 

Maria Zienkiewicz (Prezydium) informuje o planowanym zebraniu zespołu ds. statutu 

i regulaminu. Zespół będzie się zajmował pracami nad statutem FUT oraz 

konsultacjami regulaminów samorządów studenckich. Planowanym efektem jest 

nowelizacja statutu oraz wsparcie samorządów studenckich. W skład zespołu wejdzie 

7 osób, w tym Maria Zienkiewicz (Prezydium) oraz członek Komisji Rewizyjnej FUT. 

11. Zespół ds. nowelizacji ustawy 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) odnosi się do wypowiedzi Mateusza Grochowskiego 

(Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej). Następnie informuje o zbieraniu 

zgłoszeń osób chętnych do udziału w pracach zespołu. Wyjaśnia, że zespół ma za 
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zadanie zaproponowanie zmian do kolejnej nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce.  

Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) sugeruje ciągłą 

pracę zespołu w celu wypracowania propozycji odpowiednio wcześniej  

i przygotowania się na ewentualne przyspieszone konsultacje.  

Paula Leśniewska popiera głos przedmówcy, sugerując przedstawienie stanowiska 

zespołu na zgromadzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.  

Adrian Korzeniowski (Prezydium) zgadza się z sugestiami i podsumowuje dyskusję. 

12. Platforma dla samorządów 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) informuje o postępach w pracach nad platformą. 

Ma ona na celu uporządkowanie dokumentów i treści przekazywanych samorządom 

studenckim, została nawiązana współpraca z Parlamentem Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. Adrian Korzeniowski (Prezydium) pokazuje prototyp 

platformy, przedstawiając zakładane funkcjonalności.  

13. Spotkania obszarowe 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) informuje o  terminie spotkania dydaktyków w FUT. 

Dodaje, że został stworzony alias dla tej grupy odbiorców.  

Paula Leśniewska przypomina, że Alicja Zielonka (Prezydium) przedstawiła informację 

o spotkaniu obszarowym podczas wcześniejszej części sesji roboczej. Dodaje, że 

Jakub Kusiński (Prezydium) również informował o spotkaniu podczas swojej 

wypowiedzi. 

Karolina Matuszewska (Prezydium) informuje o planowanym spotkaniu obszarowym 

finansowych, przedstawia proponowane tematy.  

 

Mateusz Niziołek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) zadaje pytanie o osobę 

wydelegowaną do spotkań obszarowych z finansów w przypadku, jeśli finansami 

zajmuje się bezpośrednio przewodniczący samorządu studenckiego. 

Karolina Matuszewska (Prezydium) odpowiada, że zarówno dedykowani finansowi jak 

i przewodniczący zajmujący się tymi kwestiami będą mogli uczestniczyć  

w spotkaniach.  

 

14. Ewaluacja 
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Paula Leśniewska przedstawia koncepcję na ewaluację działań Forum Uczelni 

Technicznych. Otwiera dyskusję w temacie udostępniania ankiet ewaluacyjnych pod 

zjazdach wszystkim przewodniczącym samorządów studenckich.  

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zachęca do wyrażenia zgody na 

udostępnianie wyników, motywując swoją wypowiedź wartością wniesioną do 

organizacji kolejnych wydarzeń.  

Paula Leśniewska podkreśla jak ważna jest ewaluacja podczas organizacji wydarzeń 

zdalnych. Informuje o planach ewaluacji projektów innych niż zjazdy FUT oraz 

ewaluacji działań Prezydium FUT. Wyniki będą regularnie omawiane ze Zjazdem.  

Zachęca do przekazywania sugestii oraz pomysłów na bieżąco, nie tylko za 

pośrednictwem ankiety. Podkreśla ważność ewaluacji.  

Następnie zachęca samorządy studenckie do stworzenia instrukcji, wskazówek 

dotyczących projektów stacjonarnych, żeby posiadana wiedza nie przepadła. 

Paula Leśniewska pyta o sugestie oraz pytania dotyczące bieżących działań Forum 

Uczelni Technicznych. 

Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) podkreśla wagę 

przekazywania wiedzy, przytaczając symulację stworzoną przez Samorząd Studencki 

Politechniki Krakowskiej. Paula Leśniewska w odpowiedzi sugeruje poruszenie tego 

tematu podczas spotkania w gronie Przewodniczących w FUT. 

15. Informacje od Komisji Rewizyjnej 

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawia pozostałych 

członków Komisji Rewizyjnej: Joannę Niesiobędzką z Politechniki Gdańskiej oraz 

Bartosza Orłowskiego z Politechniki Warszawskiej.  

Następnie przedstawia działalność Komisji Rewizyjnej kadencji 2021: spotkania  

z Komisją Rewizyjną kadencji 2020, spotkania we własnym gronie, spotkania  

z Prezydium.  

Następnie przedstawia kwestie związane ze współpracą z Prezydium. Każdy członek 

Prezydium otrzymał arkusz celów do zapisywania swoich działań. Komisja Rewizyjna 

planuje dwa spotkania z członkami Prezydium w celu podsumowania wykonanych 

zdań w maju/czerwcu oraz w listopadzie, ma również wgląd w kwestie finansowe, 

jest zaproszona na każde Posiedzenie Prezydium – również na posiedzenia robocze. 

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) informuje, że każdy członek 
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Prezydium ma dedykowanego członka Komisji Rewizyjnej. Następnie przekazuje, że 

stworzona zostanie anonimowa ankieta, w której będzie można zgłaszać swoje uwagi.  

Paula Leśniewska dziękuje przedmówcy i podkreśla wartość działań oraz pozytywne 

nastawienie Prezydium do zaproponowanych form współpracy.  

16. Wolne wnioski 

Paula Leśniewska informuje, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest uczelnią 

stowarzyszoną w KRPUT. Gratuluje Mateuszowi Niziołkowi. 

Mateusz Niziołek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) dziękuje za gratulacje, 

wyjaśnia kontekst i wyraża nadzieję na jeszcze bliższą współpracę z Forum Uczelni 

Technicznych. 

Dawid Mordarski (Politechnika Śląska) zadaje pytanie o spotkanie związane z kołami 

naukowymi. Paula Leśniewska zapowiada spotkanie dotyczące tego obszaru, 

propozycje terminów pojawią się już niedługo. Informuje również o planowanej 

współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wsparcia 

samorządów we współpracy z kołami naukowymi.  

Nikodem Słowiński (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej) zadaje 

pytanie o wymagania dotyczące ośrodków na organizację POLIgonu. Aleksandra 

Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) deklaruje przesłanie wymagań.  

Wiktoria Drwięga (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) deklaruje pomoc przy 

szukaniu ośrodka na POLIgon, Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) również 

jej prześle wymagania. 

Mateusz Wudarczyk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy) pyta o zakładaną liczbę turnusów podczas POLIgonu. 

Paula Leśniewska wyraża nadzieję, że uda się zrobić jeden turnus POLIgonu, bez 

podziału uczestników na dwie grupy.  

Paula Leśniewska informuje o prawdopodobnym rozszerzeniu szczepień na 

pracowników administracyjnych na Uczelniach. Dyskusja w temacie szczepień.  

Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawia informacje o wydarzeniu 

organizowanym przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej – Tydzień Zdrowia 

Psychicznego i zachęca do udziału w wydarzeniu.  
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Paula Leśniewska przedstawia tradycję wręczania przypinek Forum Uczelni 

Technicznych. Informuje, że dopóki sesje robocze odbywają się w trybie zdalnym 

przypinki będą przesyłane do osób, które uczestniczyły już w 5 sesjach roboczych.  

 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych wniosków 

zamknęła pierwszą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2021.  

 

Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Lista obecności 

Sporządziła: 

Sekretarz FUT 

Karolina Matuszewska 
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