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Protokół z Sesji Roboczej  

Forum Uczelni Technicznych  

w Gliwicach, 26 lutego 2022 r.  

 
Czwarta Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych odbyła się 26 lutego 2012 roku. Została 
zorganizowana we współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Sesja została przeprowadzona w sposób hybrydowy, gdzie uczestnicy nie będących 
stacjonarnie mogli połączyć za pomocą systemu wideokonferencji. W Sesji Roboczej wzięło 
udział 23 delegatów uczelni zrzeszonych w FUT. Do głosowania uprawnionych było 23 
delegatów. Zjazd mógł podejmować decyzje i uchwały. 
 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT 
 
Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych, Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, otworzyła 
pierwszą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2022. Aleksandra Zmuda 
Trzebiatowska podziękowała Samorządowi Studentów Politechniki Śląskiej za organizację 
zjazdu oraz przywitała gości. 
 

2. Informacje od Sekretarza FUT 
 
Bartosz Wiszniowski (Prezydium) poinformował, że 22 lutego odbyło się oficjalne Posiedzenie 
Prezydium, z którego protokół zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Następnie 
poinformował, że po każdym spotkaniu online z przewodniczącymi, będą się pojawiały się na 
mailu krótkie podsumowania. Bartosz zaznaczył także, że jest do dyspozycji delegatów w razie 
wszelkich pytań czy problemów. 
 

3. Budżet FUT 
 
Bartosz Wiszniowski (Prezydium) przedstawił planowany budżet Forum Uczelni Technicznych 
na rok 2022 i zaznaczył, że planowane wydatki mogą się zmienić, ponieważ Prezydium stara 
się o zwiększenie kwoty składki z uczelni zrzeszonych. 
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4. Inżynier Lider Zespołu 
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) poinformowała, że zgodnie z zapowiedzią startuje kolejna 
edycja projektu Inżynier Lider Zespołu. Następnie poinformowała, że zgłosiły się 4 uczelnie: 
Politechnika Krakowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika 
Gdańska oraz Politechnika Koszalińska. Dodała, że wybrani zostali wybrani koordynatorzy 
z każdej uczelni i są na etapie ustalania terminów spotkań. 
  

5. POLIgon 2022 
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) poinformowała, że POLIgon odbędzie się terminie 13-18 
sierpnia 2021 r. lub 13-19 sierpnia 2021 r. w zależności od sytuacji budżetu Forum Uczelni 
Technicznych. Dodała, że wyjazd najprawdopodobniej odbędzie się w ośrodku “4 Żywioły 
Falenty” w Raszynie-Falenty pod Warszawą i jest zarezerwowany na wspomniane wcześniej 
terminy na wyłączność. Następnie poinformowałam, że kwota za uczestnika wyniesie 800 zł 
i zaznaczyła, że na pewno nie zostanie już podniesiona. Klaudia dodała, że odbędzie się wizja 
lokalna ośrodka “4 Żywioły Falenty”, a także, że jest jeszcze jeden ośrodek, na którego czeka 
ofertę aby móc ją porównać.  
 

6. Projekt sportowy 
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) poinformowała o starcie nowego projektu pt. “Zdrowy student 
- aktywny student”, który ma polegać na aktywizacji studentów poprzez rywalizację sportową. 
Wytłumaczyła, że projekt polega zdobywaniu punktów przez samorządy za aktywność 
sportową na zjazdach Forum Uczelni Technicznych w formie biegania, a także aktywność 
sportową samorządów w formie akcji i wydarzeń. Przydzielane będą także punkty premium na 
zdjęcia z aktywności sportowych samorządów i najbardziej kreatywne stroje podczas 
aktywności na zjazdach. Dodała, że na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym zostaną 
nagrodzone trzy samorządy z największą ilością punktów. Następnie Klaudia poinformowała, 
że szczegółowy regulamin projektu zostanie przesłany drogą mailową i przedstawiła punktację 
po pierwszym zjeździe. 
 
Bartłomiej Kawulok (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) zadał pytanie czy na 
punktowanym zdjęciu musi być co najmniej trzech samorządowców oraz czy w przypadku tych 
zdjęć również będzie oceniana kreatywność. 
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) odpowiedziała, że na zdjęciu musi być minimum trzech 
samorządowców oraz że będzie oceniana kreatywność 
 

7. Współpraca zewnętrzna 
 
Piotr Gul (Prezydium) poinformował, że w ostatnim czasie odpisywał na maile w sprawie 
współpracy, a także wprowadził pierwsze aktualizacje w  ofercie sponsorskiej. Zaznaczył, że 
prawdopodobnie będzie ją pisał od początku, żeby zaktualizować dane oraz szatę graficzną. 
Powiedział, że razem z Aleksandrą Zmudą Trzebiatowską jest w trakcie umawiania spotkania 
z Warszawskim Instytutem Bankowości.  
Piotr podziękował za wypełnienie formularza obszarowego i poinformował, że wkrótce 
odbędzie się spotkanie. 
Powiedział, że nawiązał współpracę z Redbullem i w kwestii dostarczania puszek z napojem 
wspierać Forum uczelni Technicznych będzie Katarzyna Mroczkowska z Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Piotr poinformował także, że jest umówiony na spotkanie w sprawie współpracy z firmami 
Absolvent oraz Deloitte w najbliższym czasie. 
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8. Informacje dot. promocji 
 
Justyna Gołąbek (Prezydium) przedstawiła projekt “Poznaj FUT”, który ma polegać na 
promocji samorządów zrzeszonych w Forum Uczelni Technicznych w social mediach. 
Zaprezentowała szatę graficzną oraz przedstawiła, że mają się tam znajdować informacje 
o uczelni, strukturze i projektach danego samorządu. Wspomina, że projekt będzie 
publikowany w każdy wtorek oraz że zgłosiło się już osiem pierwszych samorządów, chętnych 
wziąć udział, dla których wybrane są już terminy publikacji.  
Justyna poinformowała, że udostępniony będzie plan promocji, w którym zawarte będą 
informację o terminach publikacji konkretnych rzeczy w social mediach. 
Zaprezentowała także aktualizację zasięgów w social mediach, gdzie przybyły 52 polubienia 
na facebooku oraz 40 obserwujących na instagramie. 
 

9. Konferencja dot. organizacji imprez masowych 
 
Wiktoria Jasek (Prezydium) poinformowała, że konferencja dot. organizacji imprez masowych 
odbędzie się planowo 11-13 marca 2021 r. na Politechnice Warszawskiej. Przedstawiła 
harmonogram, który uwzględnia w sobotę 10 marca cały dzień szkoleń i paneli, a także 
poinformowała, że zameldowanie uczestników będzie w akademikach Politechniki 
Warszawskiej. Następnie poinformowała, że delegaci będą mogli wyznaczyć po 2 osoby ze 
swoich samorządów, a rejestracja na wydarzenie ruszy prawdopodobnie na początku 
przyszłego tygodnia. 
 

10. Zespół ds. ustawy 
 
Michał Rodowski (Prezydium) poinformował, że zespół ds. ustawy został zebrany i wkrótce ma 
zacząć pracę. Dodał, że w najbliższym czasie do zainteresowanych trafi mail ze 
szczegółowymi informacjami o spotkaniach. Michał zaznacza, że do zespołu zgłaszać się 
jeszcze można do kolejnego dnia do godz. 12:00.  
Michał dodał także, że chce żeby cały zespół pracował razem od początku, dlatego zależy mu 
na szybkich zgłoszeniach, tak aby mogli rozpocząć pracę na jednym wspólnym dokumencie. 
 

11. Spotkania obszarowe 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) poinformowała, że spotkania 
obszarowe będą w tej kadencji kontynuowane. Wspomina, że chciałaby aby każdy obszar 
spotkał się przynajmniej raz w tej kadencji stacjonarnie.  
Dodała, że w ramach wszystkich obszarów będą kontynuowane regularne spotkania online, 
oprócz finansów, ponieważ ze względu na bardzo różne systemy finansowania na uczelniach 
ciężko o efektywność regularnych spotkań. 
Aleksandra poinformowała, że planowany jest projekt podobny do FUTriathlonu, który odbył 
się w poprzedniej kadencji. W ramach tegorocznego projektu miałyby odbyć się stacjonarnie, 
jednocześnie wszystkie, bądź większość spotkań obszarowych na różnych uczelniach.  
Następnie Aleksandra przedstawiła kto z Prezydium będzie prowadził jakie spotkania 
obszarowe i poinformowała, że w najbliższych tygodniach odbędzie się duża ilość spotkań. 
Poprosiła także delegatów o wypełnienie formularzy obszarowych, a następnie poprosiła 
Michała Rodowskiego o przedstawienie statystyk, u jakich samorządów brakuje zgłoszeń 
w danych obszarach. 
Michał Rodowski (Prezydium) przedstawił statystyki i poinformował, że wyślę je delegatom. 
 
Kacper Teterka (Politechnika Koszalińska) powiedział, że nie dotarły maile z informacjami 
o spotkaniach obszarowych. 
 
Michał Rodowski (Prezydium) odpowiedział, że to sprawdzi i da odpowiedź. 
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12. Informacje od Komisji Rewizyjnej 

 
Maria Zienkiewicz (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) poinformowała, że Komisja Rewizyjna 
prowadzi bieżącą weryfikację obecności delegatów. Dodała, że będzie sprawdzana obecność 
na comiesięcznych spotkaniach online przewodniczących tak aby kontrolować kto się nie 
pojawia i w razie dłuższej nieobecności reagować czy wszystko w porządku. Maria Zienkiewicz 
zakomunikowała, że dwa razy w tej kadencji będzie dla delegatów udostępniony formularz, w 
którym będą mogli ocenić pracę członków Prezydium. Dodała, że pierwszy taki formularz 
pojawi się najprawdopodobniej w czerwcu.  
Maria Zienkiewicz poinformowała, że będą się także odbywały spotkania Komisji Rewizyjnej 
z Prezydium w celu kontroli bieżących działań regularnie. Maria przypomniała także delegatom 
o usprawiedliwieniach. 
 

13. Informacje od PSRP 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT), poinformowała, że ze względów 
prywatnych przedstawiciel PSRP, wiceprzewodniczący Damian Rychlik nie mógł się pojawić 
na Sesji Roboczej i odczytała informacje w jego imieniu. 
Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski jest w stałym kontakcie z ministerstwem 
w kwestii sytuacji na Ukrainie. Odbyło się spotkanie z UAS (odpowiednikiem PSRP na 
Ukrainie) aby dowiedzieć się jakie mają potrzeby. 
Pojawiła się także prośba o udostępnianie informacji o uruchomieniu zapisów na Krajową 
Konferencję Parlamentu Studentów RP. 
 

14. Wolne wnioski 
 

 
• Michał Rodowski (Prezydium) powiedział, że że firma Google wycofuje możliwość 

darmowego korzystania z narzędzia workspace. Michał zaznacza, żeby 
w samorządach zwrócić na tą kwestię uwagę i uniknąć problemów.  
Dodatkowo poinformował żeby zgłaszać do niego, w formie mailowej wszelkie uwagi 
do strony internetowej.  
Wspomniał także, że platforma Atrio dalej funkcjonuje, znajduje się na niej dużo plików 
i zachęca do logowania się na nią.  
Michał zachęcił także do kontaktu przy wszelkich pytaniach dot. IT oraz kwestii aktów 
prawnych 

 

 
• Justyna Gołąbek (Prezydium) poinformowała, że można zgłaszać do niej zapytania o 

patronaty nad wydarzeniami organizowanymi przez samorządu zrzeszone, które będą 
publikowane w social mediach FUT oraz zachęciła do klikania polubień. 

 

 
• Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) podziękowała delegatom, 

którzy zaangażowali się w metaplan podczas Rady Starszych oraz zaznaczyła, że jako 
Prezydium pochylą się nad wypracowanymi wnioskami dot. działalności 
i funkcjonowania FUT. Dodała, że te wnioski, będą także wykorzystane przy pracy nad 
strategią FUT. Aleksandra zachęciła również do wspierania zbiórek związanych 
z sytuacją na Ukrainie. 
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• Artur Brocki (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki) 
zaprezentował grafiki nawołujące o brak paniki i rozsądek przy zakupach o obliczu 
sytuacji na Ukrainie oraz wspomniał, żeby w social mediach nie publikować żadnych 
zdjęć oraz informacji o położeniu wojska.  

 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) poinformowała, że 
Prezydium udostępni linki do zbiórek uczelniach i zachęciła do korzystania z nich.  

 
Konrad Łukiewicz (Politechnika Rzeszowska) zasugerował, żeby udostępnić te grafiki 
na konwersacji na facebooku.  

 
Klaudia Ruchlewicz (Politechnika Koszalińska) dodała, żeby przy zbiórkach uważać na 
oszustwa. 

 

 
• Kacper Teterka (Politechnika Koszalińska) poinformował, że aplikacja Microsoft Teams 

łamie przepisy RODO, ponieważ bardzo łatwo jest wyciągnąć z niej dane osobowe. 
Kacper pyta czy uczelnie w jakiś sposób to zabezpieczają.  

 
Mateusz Niziołek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) odpowiedział, że u nich 
na uczelni została wyłączona możliwość wyszukiwania osób po imieniu i nazwisku ale 
nie zamierzają rezygnować z korzystania z tego programu, ponieważ wszyscy się do 
niego przyzwyczaili.  

 
Michał Rodowski (Prezydium) powiedział, że Politechnika Warszawska sobie z tym 
problemem poradziła i zasugerował, że jeśli ktoś potrzebuje przy tym pomocy to 
chętnie jej udzieli.  

 
Kacper Teterka (Politechnika Koszalińska) zaapelował, żeby pochylić się nad tym 
tematem, ponieważ kwestia danych osobowych jest bardzo ważna.  

 
Piotr Gul (Prezydium) zapytał w jaki sposób doszło do wycieku danych na Politechnice 
Koszalińskiej i czy zawinił czynnik ludzki.  

 
Kacper Teterka (Politechnika Koszalińska) odpowiedział, że nie doszło do żadnego 
wycieku ale taka sytuacja może się zdarzyć, ponieważ dane osobowe nie są 
odpowiednio zabezpieczone. Kacper zasugerował także kontakt z działami IT na 
uczelniach. 

 

 
• Julia Chojnacka (Politechnika Łódzka) podziękowała Arturowi Brockiemu za przesłanie 

grafik i pochwaliła pomysł. 

 
Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych wniosków 
zamknęła pierwszą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2022.  
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Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Lista obecności 

Sporządził: 

Sekretarz FUT 

Bartosz Wiszniowski  

 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska 

 

Przewodnicząca 

Forum Uczelni Technicznych 


