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Protokół z Sesji Roboczej  

Forum Uczelni Technicznych  

w Warszawie, 2 kwietnia 2022 r.  

 

 
Druga Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych odbyła się 2 kwietnia 2022 roku. Została 

zorganizowana we współpracy z Radą Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW w Warszawie 

oraz Samorządem Studenckim SGSP w Warszawie. W Sesji Roboczej wzięło udział 26 

delegatów uczelni zrzeszonych w FUT. Do głosowania uprawnionych było 26 delegatów. 

Zjazd mógł podejmować decyzje i uchwały. 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych, Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, otworzyła 

drugą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2022. Aleksandra Zmuda 

Trzebiatowska podziękowała Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW w Warszawie 

oraz Samorządowi Studenckiemu SGSP za organizację zjazdu oraz przywitała gości. 

2. Informacje od Sekretarza FUT 

Bartosz Wiszniowski (Prezydium) poinformował, że protokoły z poprzedniej Sesji Roboczej 

oraz I Oficjalnego Posiedzenia Prezydium w terminie znalazły się na stronie i dostępne do 

wglądu. Przypomniał także o dodawaniu logotypów samorządów na dysk i wspomniał, że 

wyślę maila w tej sprawie po zjeździe. 

3. Budżet FUT 

Bartosz Wiszniowski (Prezydium) przedstawił aktualny budżet i wydatki Forum Uczelni 

Technicznych w roku 2022 i zaznaczył, że wciąż planowane wydatki mogą się zmienić, 

ponieważ Prezydium stara się o zwiększenie kwoty składki z uczelni zrzeszonych i czeka na 

decyzję KRPUTu. 
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4. Aktualizacja oferty szkoleniowej 

Bartosz Wiszniowski (Prezydium) przedstawił pomysł na aktualizację oferty szkoleniowej 

FUT. Wspomniał, że ma pojawić się formularz zapisowy dla zainteresowanych szkoleniem 

samorządów lub organizacji, gdzie zgłaszane będzie zapotrzebowanie konkretnego 

szkolenia lub szkoleń oraz podane wszystkie niezbędne informacje. Następnie Prezydium 

będzie dobierało odpowiedniego szkoleniowca i przekazywało kontakt w celu ustalenia 

szczegółów. Bartosz wspomniał też, że formularz trafi do przewodniczących przed 

opublikowaniem, że mogli dodać swoje uwagi. Dodatkowo pojawi się formularz, gdzie mogą 

zgłaszać się osoby chętne do dołączenia do bazy szkoleniowej FUT. Ich zgłoszenie będzie 

wymagało referencji, które będą weryfikowane przez Prezydium 

5. POLIgon 2022 

Klaudia Jodłowska (Prezydium) - poinformowała, że na tegorocznym POLIgonie utrzymane 

zostaną cztery ścieżki szkoleniowe, takie jak w poprzednich latach i jedynie zostaną 

wprowadzone drobne zmiany w blokach szkoleniowych, dostosowane pod obecne potrzeby 

biorąc pod uwagę ewaluację z zeszłego roku. Klaudia przedstawiła wstępny plan szkoleń. 

Klaudia poinformowała, że w najbliższym czasie odbędzie się wizja lokalna ośrodka 4 Żywioły 

Falenty koło Warszawy, który domyślnie ma zostać ośrodkiem na Obóz. 

Jakub Persjanow (Politechnika Gdańska) zapytał czy bloki szkoleniowe zostały dobrane pod 

szkoleniowców czy konkretne szkolenia.  

Klaudia Jodłowska (Prezydium) odpowiedziała, że zostały one dobrane na podstawie 

ewaluacji z zeszłego roku 

Jakub Persjanow (Politechnika Gdańska) zasugerował, że trudno jest znaleźć szkoleniowca 

z komunikacji algorytmów w social mediach. 

6. Projekt sportowy 

Klaudia Jodłowska (Prezydium) przedstawiła aktualną punktację uczelni oraz wymieniła, 

które uczelnie wysłały zdjęcia ze aktywności sportowej swoich samorządowców. Na 

obecnym zjeździe ze względu na warunki pogodowe zamiast porannego biegania zostały 

doliczone punkty za uczelnie, które wzięły udział w poligonie organizowanym w ramach 

integracji oraz zostanie doliczony dodatkowy punkt dla Uczelni, których przedstawiciele 

znaleźli się w wygranym plutonie. Klaudia poinformowała również, że prześle 

przewodniczącym aktualną klasyfikację. 

7. Inżynier – Lider Zespołu 

Klaudia Jodłowska (Prezydium) poinformowała, że w projekcie biorą udział cztery uczelnie. 

Dwie z nich są na etapie ustalania terminów szkoleń i wszystko idzie zgodnie z planem. 
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8. Współpraca zewnętrzna 

Piotr Gul (Prezydium) poinformował, że razem z Wiktorią Jasek odbył spotkanie z firmą 

Budimex w sprawie współpracy przy Gali Środowiska Akademickiego oraz Kokonu i czekają 

informację zwrotną. Piotr wspomniał, że została odświeżona oferta partnerska, która była 

aktualizowana merytorycznie i graficznie przy pomocy Justyny Gołąbek. Piotr powiedział, że, 

że oprócz oferty ogólnej, została stworzona oferta partnerska konkretnie pod POLIgon, Galę 

Środowiska Akademickiego i Kokon. Wspomniał on także, że jeśli ktoś ma jakiegoś partnera 

do polecenia, to prosi o kontakt. Na koniec dodał, że na Konferencję tematyczną dot. 

organizowania imprez masowych zostało pozyskane prawie 200 puszek Redbulla. 

9. Podsumowanie konferencji dot. organizacji imprez masowych 

Wiktoria Jasek (Prezydium) poinformowała, że konferencja odbyła się planowo odbyła się na 

Politechnice Warszawskiej i wzięło w niej udział 30 osób. Ankieta ewaluacyjna wykazała, że 

uczestnicy są zadowolone i spełnione zostały ich oczekiwania względem części 

merytorycznej. Wiktoria dodała, że wyniki ewaluacji będą dostępne na platformie Atrio. 

Michał Rodowski (Prezydium) dodał, że jeśli ktoś nie ma dostępu do platformy, to ma się do 

niego zgłosić. 

10. Konferencja dla przedstawicieli kół naukowych 

Wiktoria Jasek (Prezydium) poinformowała, że konferencja odbędzie się w zaplanowanej 

wcześniej formule na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w terminie 

27- 29 maja. Wiktoria przedstawiła zaplanowane tematy szkoleń oraz poinformowała, że 

przewodniczący Samorządów nie będą brali w niej udziału.  

11. Wstępne obszary propozycji zmian w Ustawie PSWiN 

Michał Rodowski (Prezydium) poinformował, że zespół ds. ustawy opracował propozycje 

zmian do Ustawy PSWiN i również w tym czasie swoje propozycje opracowało Ministerstwo 

Edukacji i Nauki. Michał wspomniał, że temat zmian został poruszony na radzie starszych 

i przedstawił najistotniejsze propozycje zmian, które były omawiane. Pojawiły się tam 

kwestie m. in. regulaminu samorządów, czy rektor powinien być ponad takim regulaminem, 

opóźnienia w kwestii wydawania dyplomów, finanse samorządów studenckich, czas 

pobierania świadczeń socjalnych; możliwość podnoszenia opłat w trakcie trwania studiów, 

uzgodnienie wzoru ankietyzacji, formy zatrudnienia studentów na uczelni oraz możliwość 

reakcji uczelni na źle prowadzone zajęcia. Michał poinformował, że wkrótce wyśle 

przewodniczącym  podsumowanie tego co zostało wypracowane przez zespół ds. ustawy. 

Następnie Michał przedstawił istotne zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji 

i Nauki. Pojawiły się tam kwestie m. in. obecności przedstawicieli związków zawodowych w 

radach uczelni, jaki organ uczelni powinien opiniować programy studiów i efekty kształcenia, 

praktyk zawodowych, legitymacji studenckiej dla studentów zza granicy, zwiększenie 

widełek kwoty dochodu miesięcznego na osobę w kontekście pomocy materialnej oraz 

doprecyzowanie formalności dla studentami, którzy mają mniejszy dochód niż 528 zł na 

osobę w rodzinie. 
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12. Spotkania obszarowe 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) poinformowała, że najbliższym 

czasie zaplanowane są spotkanie dydaktyków, osiedla akademickiego i współpracy 

zewnętrznej, a także odbędzie się spotkanie projektowe dot. obozów adaptacyjnych 

13. Informacje dot. promocji 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) w imieniu Justyny Gołąbek 

przedstawiła przygotowane przez nią informacje. Aleksandra zaprezentowała oprawy 

graficzne konferencji tematycznej dot. organizacji imprez masowych oraz poinformowała, że 

podczas trwania konferencji pojawiały się na bieżąco relacje na social mediach. Justyna 

przygotowała również podziękowania dla szkoleniowców. Aleksandra wspomniała, że 

kalendarz promocji został udostępniony osobom odpowiedzialnym za promocję 

w samorządach i można w nim sprawdzić harmonogram kampanii i projektów promocyjnych 

FUT, a także wpisywać na konkretne dni chęć promocji danego samorządu. Następnie 

poinformowała, że kapania #poznajFUT funkcjonuje bardzo dobrze i kolejne samorządy 

rezerwują swoje terminy. Przypomina również, żeby kontaktować się co najmniej dwa 

tygodnie przed terminem publikacji i przypomina o zarezerwowaniu terminu samorządom, 

które jeszcze tego nie zrobiły. Aleksandra wspomniała również, że Justyna była 

odpowiedzialna za przygotowanie graficznej oprawy prezentacji dla KRPUT dot. zwiększenia 

finansowania FUT oraz ofert partnerskich. Na zaprezentowała wzrost zasięgu w social 

mediach, gdzie przybyło 101 polubień strony na facebooku i 92 obserwujących stronę na 

Linkedinie. 

Następnie Wiktoria Jasek (Prezydium) przedstawiła pomysł kampanii informacyjnej ds. 

niepełnosprawności, którym zajęła się wspólnie z Justyną Gołąbek. Wiktoria uważa, że 

zwiększenie uwrażliwienia społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami jest 

ważnym zagadnieniem, o które należy dbać również w środowisku akademickim. Celem 

kampanii jest motywowanie studentów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem 

z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększenie świadomości środowiska akademickiego 

na temat dysfunkcji związanych z poszczególnymi przypadłościami oraz ułatwienie 

komunikacji z osobami, których dotyczą poszczególne niepełnosprawności. Zaczęła się ona 

2 kwietnia i ma zakończyć się 3 grudnia. Posty będą udostępniane na Facebooku oraz 

Linkedinie. Nad poprawnością i słusznością przekazywanych informacji sprawuje pieczę pani 

Magdalena Dydyszko Naczelnik Wydziału Dostępności w Urzędzie Komunikacji 

Elektronicznej. 

14. Informacje od Komisji Rewizyjnej 

Maria Zienkiewicz (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) poinformowała, że 

usprawiedliwienie od Justyny Gołąbek dotarło w terminie i nie Komisja Rewizyjna nie do 

niego żadnych uwag. Maria powiedziała, że Komisja Rewizyjna jest w stałym kontakcie 

z Prezydium i przekazała mu arkusz celów do wypełnienia. Następnie poinformowała, że ze 

względu na brak wypełnionego formularza dot. oceny pracy Prezydium przez 

przewodniczących, na kolejnej sesji roboczej będzie do wypełnienia w wersji papierowej. Na 

koniec przypomniała, że Komisja Rewizyjna będzie sprawdzała obecność na comiesięcznych 

spotkaniach online przewodniczących w FUT i odzywała się do samorządów, które nie 

wysyłają na te spotkania swoich przedstawicieli. 
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15. Informacje od PSRP 

Mateusz Grochowski (Przewodniczący PSRP) poinformował, że zbliża się Krajowa 

Konferencja PSRP w hotelu Belweder w Zakopanem. Następnie wspomniał o zmianach 

w Ustawie PSWiN, o których wcześniej mówił Michał Rodowski i przypomniał o zbliżającym 

się terminie na przesłanie opinii FUT w tej sprawie. Mateusz powiedział, że Minister Edukacji 

i Nauki obiecał dodatkowe środki dla samorządów studenckich województw 

Podkarpackiego i Lubelskiego w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Środki mają być 

rozliczane przez konto PSRP. Mateusz poprosił także przewodniczących Samorządów 

Studenckich Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Lubelskiej, żeby zastanowili się czy, czy 

to wsparcie finansowe jest im potrzebne. Następnie wspomniał o wydarzeniach 

organizowanych przez PSRP, czyli Akademii #zaprojektowani i Konferencji Ekspertów Praw 

Studenta i poprosił Przewodniczącą FUT o przekazanie terminów. Przypomniał również 

o projekcie Strefa Komfortu i wspomniał, że szkolenia w rej ramach są prowadzone również 

w językach rosyjskim i ukraińskim. Mateusz poinformował, że PSRP złożyło kilka wniosków 

na projekty związane z rozwojem kompetencji członków kół naukowych i wyniki mają się 

pojawić pod koniec maja. Mateusz poinformował także, że będzie w tym roku ruszała 

rekrutacja na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej i od kolejnego roku wizytacje będą 

stacjonarnie i Komisja całkowicie odchodzi od wizytacji zdalnych. Na koniec Mateusz 

podziękował za zaproszenie i organizację zjazdu.  

 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) podała, że termin wydarzenia 

Akademia #zaprojektowani to 18 - 24 lipca, a Konferencja Ekspertów Praw Studenta do 

18- 24 sierpnia. 

16. Wolne wnioski 

● Szymon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) poinformował, że samorządy 

zainteresowane organizacją obozu adaptacyjnego w Bułgarii mogą się do niego 

zgłosić i chętnie pomoże i podpowie jak taki wyjazd zorganizować. 

 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych wniosków 

zamknęła drugą 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 


