
 

 

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH, ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk 

 

Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Hybrydowo, 19 czerwca 2021 r. 

Trzecia Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych odbyła się 19 czerwca 2021 roku. Została 

zorganizowana we współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Białostockiej  

w Białymstoku. Sesja została przeprowadzona w sposób hybrydowy, część uczestników 

wydarzenia uczestniczyła w Sesji stacjonarnie, dla pozostałych uczestników wydarzenia była 

dostępna transmisja online. W Sesji Roboczej wzięło udział 24 delegatów uczelni zrzeszonych 

w FUT. Do głosowania uprawnionych było 24 delegatów. Zjazd mógł podejmować decyzje  

i uchwały. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych, Paula Leśniewska, otworzyła trzecią 

Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2021 Paula Leśniewska 

podziękowała Samorządowi Studentów Politechniki Białostockiej za organizację 

zjazdu, jednocześnie dziękując Władzom Politechniki Białostockiej za 

udostępnienie infrastruktury uczelnianej na potrzeby zjazdu.  

 

2. Informacje od Sekretarza FUT 

Karolina Matuszewska (Prezydium) poinformowała, że protokół z II Sesji Roboczej 

w Kadencji 2021 wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej 

FUT. Dodała, że niezmiennie regularnie w każdy poniedziałek odbywają się 

spotkania robocze Prezydium.  

Karolina Matuszewska (Prezydium) poinformowała również, że na stronie 

internetowej FUT znalazła się odświeżona zakładka FUTonTour – oferta 

szkoleniowa. Zachęciła przewodniczących do korzystania z przygotowanych 

możliwości. Wyjaśniła, ze w celu zgłoszenia potrzeby szkolenia należy 

skontaktować się z nią mailowo podając temat, zakres oraz termin szkolenia. Po 
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otrzymaniu zapotrzebowania i uzyskaniu potwierdzenia dostępności szkoleniowca 

nastąpi dalszy kontakt z samorządem zgłaszającym.  

 

3. Budżet FUT 

Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła również dotychczasowy stan 

budżetu Forum Uczelni Technicznych: 

 

 

 

4. Projekt dot. wsparcia psychologicznego  

Karolina Matuszewska (Prezydium) poinformowała o planowanej inicjatywie dot. 

wsparcia psychologicznego. Przedstawiła dane statystyczne dotyczące stanu 

zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie przytaczając między innymi dane 

z WHO. Następnie wyjaśniła w jaki sposób ma przebiegać projekt: 

- w etapie pierwszym planowane jest zbudowanie oraz rozesłanie ankiet 

dotyczących stanu zdrowia studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni 

technicznych oraz funkcjonowania punktów pomocy zorganizowanych w ramach 

uczelni; w efekcie przygotowane zostaną raporty indywidualne dla 

przystępujących uczelni  

- w etapie drugim, który będzie przebiegał równolegle przygotowany zostanie 

model „idealnego punktu wsparcia”, który ma na celu wskazanie dobrych praktyk  
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- etap trzeci to potencjalne zorganizowanie konferencji podsumowującej wyniki, 

nie jest on jednak niezbędny do realizacji założeń projektu 

Karolina Matuszewska (Prezydium) poinformowała o przedstawieniu inicjatywy 

podczas spotkania z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych (KRPUT), który wyraził aprobatę dla projektu. Dodała, że na 

zaproszenie Przewodniczącego KRPUT wraz z Przewodniczącą FUT Paulą 

Leśniewską uczestniczyły w Zgromadzeniu KRPUT, które odbyło się 1 czerwca 

2021 roku w formule zdalnej w celu przedstawienia propozycji realizacji projektu. 

Paula Leśniewska uzupełniła, że prezentacja została ciepło przyjęta przez 

uczestników Zgromadzenia i zapowiedziała, że wraz z Karoliną Matuszewską 

zostały zaproszone również na kolejne potwierdzenie celem przedstawienia 

postępów prac.  

Karolina Matuszewska (Prezydium) poprosiła o zgłoszenia samorządowców 

chętnych do pomocy w pracach nad projektem.  

Joanna Niesiobędzka (Komisja Rewizyjna) zadała pytanie o finansowanie 

przedstawionego projektu, ze względu na brak przewidzianych środków na jego 

realizację w budżecie FUT. 

Karolina Matuszewska (Prezydium) odpowiedziała, że projekt nie będzie 

generował dużych kosztów, a ewentualne wydatki zadeklarował się pokryć 

KRPUT.  

 

5. Rozwiń Swój Samorząd 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) przedstawiła postęp w realizacji 

projektu Rozwiń Swój Samorząd. Większość uczestniczących samorządów odbyła 

już przynajmniej jedno spotkanie. Dodała, że pojawiły się drobne problemy 

komunikacyjne ze względu na nieprawidłowo podany adres e-mail, ale zostały 

one szybko rozwiązane. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) zapytała 

zaangażowane samorządy studenckie o odczucia względem projektu i dodatkowe 

informacje na temat jego przebiegu.  

Roksana Gostomska (Politechnika Gdańska) poinformowała, że jest 

koordynatorem projektu z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej 
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i odbyło się dotychczas przynajmniej jedno spotkanie w każdym zgłoszonym 

obszarze. Dodała, że wszyscy uczestnicy spotkań byli zadowoleni z efektów. 

Dawid Mordarski (Politechnika Śląska) zabrał głos w sprawie problemów 

komunikacyjnych wyjaśniając, że dotyczyło to spotkania pomiędzy Politechniką 

Śląską a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i wszystko zostało już 

wyjaśnione, a termin spotkania został ostatecznie wyznaczony.  

Mateusz Niziołek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) odniósł się do 

wypowiedzi poprzednika potwierdzając, że sytuacja została rozwiązana. 

Żaneta Syczek (Politechnika Lubelska) zaznaczyła, że jest bardzo zadowolona ze 

szkolenia dotyczącego projektów i podziękowała za możliwość udziału.  

Błażej Rakowski (Politechnika Warszawska) poinformował, że Politechnika 

Warszawska również odbyła już spotkania we wszystkich obszarach. 

Kacper Teterka (Politechnika Koszalińska) podkreślił, że Rozwiń Swój Samorząd 

pozwala poznać bliżej inne samorządy studenckie i jest projektem bardzo 

rozwojowym.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) podziękowała za wszystkie 

wypowiedzi.  

  

6. POLIgon 2021 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) poinformowała, że z powodów 

niezależnych od Prezydium POLIgon 2021 odbędzie się w zmienionym o 1 dzień  

terminie 24-30.07.2021. Dodała, że miejsce pozostaje bez zmian i będzie to 

kompleks wypoczynkowy Kuźnica. Przekazała również informację o zmianach  

w ścieżkach szkoleniowych w stosunku do poprzedniej edycji projektu. 

Najistotniejszą zmianą było dodanie paneli dotyczących: ochrony danych 

osobowych, ewaluacji prac zespołu oraz utrzymywania relacji z władzami 

terytorialnymi. Pojawiły się także  zmiany w rozłożeniu ilości godzin na dane 

szkolenia.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) przypomniała również o limicie 4 

miejsc przypadających na każdą z uczelni. Dodała, że rejestracja na POLIgon 

rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do 5 lipca. Poinformowała również o koszcie 

uczestnictwa w wydarzeniu, który wynosił 700 zł. 
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Paula Leśniewska poinformowała, że zwiększona kwota została skonsultowana z 

przewodniczącymi podczas Rady Starszych. Zapewniła również, że wszystkie 

szczegóły projektu zostaną przesłane mailowo do przewodniczących w 

najbliższym czasie przez Sekretarza.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) zapytała czy wszystko zostało 

dostatecznie jasno przedstawione. 

Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) zapytał  

o możliwość rejestrowania więcej niż 4 osób z jednej uczelni jeśli nie zostaną 

wykorzystane wszystkie miejsca. 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) odpowiedziała, że na ten moment 

taka możliwość nie jest brana pod uwagę. 

 

7. Informacje dot. promocji 

Alicja Zielonka (Prezydium) poinformowała, że spotkania obszarowe osób 

związanych z promocją odbywają się regularnie w konsultowanych z uczestnikami 

terminach. 

Powiedziała również, że zajmowała się przygotowaniem wszystkich grafik do 

projektu Rozwiń Swój Samorząd. Samorządy studenckie dostały pakiet grafik 

dotyczący projektu zawierające ich logotypy. Materiały były dostosowane 

Instagrama oraz Facebooka. Przygotowała również ogólną grafikę promującą 

Rozwiń Swój Samorząd, grafikę do zmiany zdjęcia w tle, a także nakładkę na 

zdjęcie profilowe.  

Alicja Zielonka (Prezydium) zapowiedziała również, że będzie się zajmować 

całkowitą oprawą graficzną projektu dotyczącego wsparcia psychicznego. 

 

8. Platforma dla samorządów  

Adrian Korzeniowski (Prezydium) poinformował, że platforma dla samorządów 

studenckich – Atrio, została już uruchomiona. Dodał, że znajdują się już na niej 

bieżące dokumenty FUT takie jak baza kontaktowa,  wyniki ewaluacji czy 

dokumenty dotyczące zjazdu FUT na Politechnice Białostockiej. Adrian 

Korzeniowski (Prezydium) przypomniał, że instrukcja logowania się na platformę 
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została 15 czerwca przekazana przewodniczącym za pośrednictwem Sekretarza. 

Zachęcił do korzystania z przygotowanego rozwiązania.  

Mateusz Wudarczyk (UTP) zapytał czy formularze dotyczące na przykład 

rejestracji na zjazd zostaną przeniesione na Atrio. 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) odpowiedział, że nie planuje przenosić ich ze 

strony internetowej FUT. Dodał, że Atrio ma być bazą wiedzy oraz dokumentów 

istotnych dla przewodniczących samorządów studenckich w FUT, a nie 

substytutem innych dostępnych do tej pory rozwiązań.  

 

9. Strona internetowa FUT 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) przedstawił wprowadzone zmiany na stronie 

internetowej FUT. Zaktualizowane zostały wszystkie zgłoszone jako nieaktualne 

kontakty do samorządów, strona startowa, zakładka FUTOnTour oraz zakładka 

dokumenty i statut. Dodatkowo wizualnie poprawiona została większość 

pozostałych zakładek.  

 

10. Prace zespołu ds. nowelizacji ustawy   

Adrian Korzeniowski (Prezydium) poinformował, że w wyniku prac zespołu 

powstała opinia Forum Uczelni Technicznych dotycząca planowanych zmian 

w systemie pomocy materialnej. Poinformował, że opinia została również 

skonsultowana z przewodniczącymi oraz omówiona podczas Rady Starszych. 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) dodał, że opinia została również przekazana 

Parlamentowi Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. 

Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) podziękował Adrianowi 

Korzeniowskiemu oraz całemu zespołowi za ogrom pracy włożony 

w przygotowanie bardzo rzetelnej i obszernej opinii. 

 

11. Współpraca zewnętrzna  

Jakub Kusiński (Prezydium) przedstawił dotychczasowe działania w zakresie 

współpracy zewnętrznej. Poinformował, że bluzy Forum Uczelni Technicznych 

będzie można nabyć przy okazji rejestracji na POLIgon 2021. Dodał, że realizacją 
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zajmie się LabelArt. W ramach nawiązanej współpracy firma zobowiązała się 

przygotować darmowe koszulki dla uczestników POLIgonu 2021. 

Jakub Kusiński (Prezydium) poinformował następnie o postępach w tworzeniu 

poradnika współpracy zewnętrznej skierowanego do samorządów studenckich. 

Poradnik ma zostać udostępniony w nowym roku akademickim i posłuży do 

wprowadzania nowych działaczy samorządowych w temat nawiązywania 

i budowania relacji z partnerami.  

Dodał, że niezmiennie regularnie odbywają się spotkania tematyczne w obszarze 

współpracy zewnętrznej. Poprosił również o uzupełnienie aktualnych danych 

kontaktowych do osób odpowiedzialnych za te działania w samorządach 

studenckich w FUT. 

Mateusz Niziołek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) zapytał o 

przewidywane ceny bluz FUT.  

Jakub Kusiński (Prezydium) odpowiedział, że koszt bluzy z kapturem bez haftu to 

100 zł, a z haftem – 110 zł.   

 

12. Prace zespołu ds. statutu  

Maria Zienkiewicz (Prezydium) poinformowała, że w początkowej fazie prac 

zespół ds. statutu przekazał swoje uwagi do Statutu oraz Ordynacji Wyborczej 

Forum Uczelni Technicznych. Następnie odbyło się spotkanie, podczas którego 

uwagi do Statutu zostały omówione. Poinformowała, że planowane jest spotkanie 

stacjonarne zespołu, które najprawdopodobniej odbędzie się w lipcu. Maria 

Zienkiewicz (Prezydium) dodała, że finalny wynik prac zespołu, czyli 

zaktualizowany Statut oraz Ordynacja Wyborcza Forum Uczelni Technicznych 

planowo mają zostać poddane głosowaniu na kolejnym zjeździe FUT w 

październiku. Zapewniła, że zmiany zostaną wcześniej skonsultowane zarówno z 

Prezydium i Komisją Rewizyjną, jak i przewodniczącymi samorządów studenckich 

w FUT. Zachęciła również do przekazywania swoich uwag do omawianych 

dokumentów.  
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13. Podsumowanie konferencji tematycznej  

Maria Zienkiewicz (Prezydium) przedstawiła wyniki ankiety ewaluacyjnej 

konferencji tematycznej FUT dotyczącej współpracy zewnętrznej. Dodała, że 

ankiety zostały udostępnione przewodniczącym w FUT.  

Ankieta dotyczyła przebiegu konferencji oraz szkoleń, była anonimowa i wzięło 

w niej udział około 40% wszystkich uczestników. Z odpowiedzi można 

wnioskować,  że warto rozważyć zwiększenie udziału treści praktycznych w 

oferowanych szkoleniach. Oprócz drobnych sugestii konferencja została odebrana 

przez uczestników pozytywnie. Maria Zienkiewicz (Prezydium) podkreśliła, że jest 

to niezwykle ważne ponieważ to już druga wysoko oceniana konferencja 

tematyczna w kadencji 2021. Dodatkowo podkreśliła, że pojawiło się również 

wiele uwag wskazujących na duże zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Na 

koniec podziękowała za wszystkie opinie oraz cenne wskazówki.   

 

14. Szkolenia dot. jakości kształcenia 
Paula Leśniewska poinformowała o szczegółach planowanego szkolenia 

dotyczącego jakości kształcenia. Będzie to zestaw zaawansowanych szkoleń 

przygotowujących działaczy samorządowych do pracy na rzecz swoich 

samorządów studenckich w zakresie dydaktyki oraz jakości kształcenia 

prowadzonych przez studenckich ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

wywodzących się z Uczelni Technicznych.  

Następnie skierowała do przewodniczących pytanie o preferowany termin: 12-15 

sierpnia lub 19-22 sierpnia. Większość wypowiedzi wskazywała na wcześniejszy 

termin. Paula Leśniewska podsumowała temat szkolenia mówiąc, że kolejne 

ustalenia zostaną przekazane przewodniczącym w najbliższym czasie.  

 

15. Informacje od PSRP  

Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej) przeprosił wcześniej za nieobecność ze względu na jednoczesne 

odbywanie się Rady Studentów, punkt pominięty.  

 

16. Wolne wnioski 
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 Paula Leśniewska pogratulowała Uniwersytetowi Przyrodniczemu we 

Wrocławiu  dołączenia do Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych, a tym samym dołączenia do grona uczelni członkowskich  

w Forum Uczelni Technicznych. 

 Informacje od Komisji Rewizyjnej – Marcin Muskała (Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej) poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła 

indywidualne rozmowy ewaluacyjne z członkami Prezydium. Podkreślił, że 

udało się zebrać bardzo dużo informacji. 

Joanna Niesiobędzka (Komisja Rewizyjna) dodała, że informacja zwrotna 

po rozmowach trafi do członków Prezydium po zakończeniu zjazdu  

w Białymstoku. 

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zachęcił 

przewodniczących do wypełniania anonimowego formularza 

kontaktowego z Komisją Rewizyjną. Przypomniał, że ma on na celu 

możliwość zgłaszania ewentualnych uwag oraz pochwał w stronę 

poszczególnych członków Prezydium. 

Joanna Niesiobędzka (Komisja Rewizyjna) poinformowała, że Komisja 

Rewizyjna ma swoje regularne spotkania robocze. Dodała, że KR 

uczestniczy również w roboczych posiedzeniach Prezydium (raz  

w miesiącu), w Radach Starszych oraz spotkaniach z przewodniczącymi  

w FUT. 

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) powiedział, że  

w celu czynnego udziału Komisji Rewizyjnej w pracach nad Statutem oraz 

Ordynacją Wyborczą Forum Uczelni Technicznych w zespole ds. statutu 

znajduje się Bartosz Orłowski – członek Komisji Rewizyjnej.  

 Paula Leśniewska poinformowała, że w okresie wakacyjnym spotkania 

przewodniczących w FUT zaplanowane są jedynie w lipcu i wrześniu.  

 Maria Zienkiewicz (Prezydium) poinformowała o planowanej konferencji 

tematycznej w formie moderowanego panelu dyskusyjnego 

umożliwiającego wymianę dobrych praktyk. Tematem spotkania będą 

obozy adaptacyjne. Dodała, że planowany termin przyda na 16-18 lipca 

2021 r.  
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Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych 

wniosków zamknęła trzecią Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych Kadencji 

2021. 

 

Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Lista obecności 

Sporządziła: 

Sekretarz FUT 

Karolina Matuszewska 

 

                  
Paula Leśniewska 
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