
 

 

 

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 | 50-370 Wrocław| www.fut.edu.pl 

 
Protokół z Sesji Roboczej  

Forum Uczelni Technicznych  

we Wrocławiu, 22 października 2022 r.  

 
Czwarta Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych odbyła się 22 października 2022 roku. 
Została zorganizowana we współpracy z Samorządem Studenckim Politechniki Wrocławskiej 
oraz Samorządem Studenckim Akademii Wojsk Lądowych. 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 
trzecią Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2022. Aleksandra Zmuda 
Trzebiatowska podziękowała Samorządowi Studenckiemu Politechniki Wrocławskiej oraz 
Samorządowi Studenckiemu Akademii Wojsk Lądowych za organizację zjazdu oraz 
przywitała gości. 
 

2. Sprawozdanie Członka Komisji Rewizyjnej FUT 
 
Mateusz Niziołek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił w imieniu Michała 
Żmudowskiego, który nie mógł być obecny podczas Sesji Roboczej, jego sprawozdanie z 
działalności w kadencji 2022. 
 

3. Dyskusja w przedmiocie sprawozdania Członka Komisji Rewizyjnej FUT 
 
Mateusz Niziołek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej 
dot. przyznania absolutorium Michałowi Żmudowskiemu. Mateusz poinformował, że Komisja 
Rewizyjna wnioskuje o przyznanie absolutorium Michałowi Żmudowskiemu.  
 

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkowi Komisji Rewizyjnej 
FUT 

 
Adrian Korzeniowski (Przewodniczący Komisji Wyborczej) sprawdził status studenta wśród 
delegatów oraz poprosił o rozdanie kart do głosowania w sprawie przyznania absolutorium 
dla Michała Żmudowskiego. Adrian przypomniał, że absolutorium przyznawane jest 
bezwzględną większością głosów. W głosowaniu oddano 26 głosów: 15 za, 7 przeciw 4 
wstrzymało się. Michał Żmudowski otrzymał absolutorium. 
 

5. Prezentacja kandydatów na Członka Komisji Rewizyjnej FUT 
 
Adrian Korzeniowski (Przewodniczący Komisji Wyborczej) poinformował, że do Komisji 
Wyborczej wpłynęło 1 zgłoszenie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej, Karola Komara z 
Politechniki Wrocławskiej. Adrian poinformował że warunki zgłoszenia zostały spełnione i 
Karol przedstawił swoją prezentację wyborczą. 
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6. Dyskusja w przedmiocie prezentacji kandydatów na Członka Komisji 
Rewizyjnej FUT 

 
Adrian Korzeniowski (Przewodniczący Komisji Wyborczej) otworzył serię pytań do 
kandydata. 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) zapytała w jaki sposób Karol widzi 
współpracę z Prezydium? 
 
Karol Komar (Politechnika Wrocławska) odpowiedział że Komisja Rewizyjna powinna być 
wsparciem dla Prezydium, a nie tylko organem kontrolnym i chciałby wspierać prezydium w 
działaniach i dołoży wszelkich starań aby do końca kadencji Prezydium miało to wsparcie. 
 
Mateusz Niziołek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zapytał, jaka jest najważniejsza zaleta 
Karola w odniesieniu do jego kandydatury na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej. 
 
Karol Komar (Politechnika Wrocławska) odpowiedział, że jest to doświadczenie oraz dodał, 
że był już na wielu zjazdach FUT i widział pracę wielu Prezydiów i Komisji Rewizyjnych. 
 
Mateusz Niziołek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zapytał, w jakim obszarze działań 
Komisji Rewizyjnej Karol czuje się najlepiej. 
 
Karol Komar (Politechnika Wrocławska) odpowiedział, że praca z dokumentami i dydaktyka, 
ponieważ zajmował się tym wcześniej w samorządzie. 
 
Wojciech Charoński (Politechnika Poznańska) Charon zachęcił delegatów do pozytywnego 
głosowania na Karola Komara i dodał, że jego zdaniem Karol bardzo się do tej roli nadaje. 
 
Karol Komar podziękował. 
 

7. Głosowanie nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej FUT 
 
Adrian Korzeniowski (Przewodniczący Komisji Wyborczej) poprosił o rozdanie kart do 
głosowania. Oddano 26 głosów: 23 za, 0 przeciw, 3 wstrzymuję się.  
 

8. Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej 
FUT 

 
Adrian Korzeniowski (Przewodniczący Komisji Wyborczej) ogłosił, że Karol Komar został 
wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. 
 

9. Informacje od Sekretarza FUT 
 
Bartosz Wiszniowski (Prezydium) poinformował, że we wrześniu odbyło się III Oficjalne 
Posiedzenie Prezydium FUT w formule zdalnej. Protokół z poprzedniej Sesji Roboczej 
terminie znalazł się na stronie i jest dostępny do wglądu.  
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10. Budżet FUT 
 
Bartosz Wiszniowski (Prezydium) przedstawił aktualny budżet i wydatki Forum Uczelni 
Technicznych w roku 2022. Bartosz wytłumaczył, że wyższe niż planowane koszty przy 
projekcie Inżynier - Lider Zespołu wynikają z kwestii podatkowych i nie było możliwości 
uniknięcia tego wydatku. 
 

 
 

11.POLIgon 2022 
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) przedstawiła sprawozdanie z projektu POLIgon 2022. 
Klaudia przedstawiła statystyki, że w obozie wzięło udział 88 uczestników z 22 uczelni. 
Powiedziała, że została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, którą wypełniło 58 
uczestników i której szczegółowe wyniki znajdują się na Atrio. Klaudia przedstawiła 
fragmenty ewaluacji m.in. dot. ośrodka, kontaktu z uczestnikami, szkoleń, integracji oraz 
posiłków. Klaudia przedstawiła także statystyki ilości uczestników na poszczególnych 
ścieżkach szkoleniowych oraz ich oceny szkoleń. Prawie wszyscy uczestnicy uważają, że 
poligon powinien być kontynuowany w obecnej formie, a największym problemem był 
ośrodek. 
 

12.Projekt sportowy 
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) przedstawiła, że w dzisiejszym porannym bieganiu wzięły 
udział 3 osoby i wyraziła ubolewanie nad tak małą ilością. Klaudia przedstawiła obecną 
klasyfikację punktową w ramach projektu sportowo oraz  podziękowała za dostarczone 
zdjęcia. Zachęciła również do dalszego angażowania się w projekt i poinformowała, że razem 
z Justyną Gołąbek planują kampanię promocyjną.  
 

13.Współpraca zewnętrzna 
 
Piotr Gul (Prezydium) przedstawił, że w ostatnim okresie skupił na pozyskaniu partnerów 
oraz załatwieniem gadżetów na POLIgon oraz przedstawił ich wyceny. Dodał także, że nie 
został przekroczony budżet przewidziany na gadżety i Piotr podziękował osobom, które 
wsparły go przy pozyskiwaniu partnerów. Piotr przestawił, że w ramach barteru zostały 
nawiązane współprace na kwotę ponad 10000 zł. Następnie dodał, że aktualnie pracuje nad 
panelami na konferencję tematyczną dot. współpracy. Poinformował także, że pracę 
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rozpoczął zespół roboczy ds. współpracy w składzie Mateusz Niziołek, Kacper Teterka i 
Szymon Łakomy oraz przestawił aktualne działania zespołu. 
 

14.Gala Środowiska Studenckiego FUT 
 
Wiktoria Jasek (Prezydium) przedstawiła, ża na Galę zgłosiło swoje projekty 16 samorządów, 
a w głosowaniu wzięło udział 30 na 42 uprawnionych do głosowania osób. Wiktoria 
przedstawiła także ile zostało zgłoszonych projektów w każdej z kategorii.  
 

15.KoKoN 2022 
 
Wiktoria Jasek (Prezydium) przedstawiła,statystyki zgłoszonych projektów we wszystkich 
kategoriach. Przedstawiona została kapituła konkursowa, która oceniała projekty i wybierała 
laureatów. W kategorii FUT Favourite odbyło się głosowanie elektroniczne, a z trzech 
projektów z największą ilością głosów to kapituła wybrała laureata. Wiktoria poinformowała, 
że zostały odrzucone 4 projekty, ze względu na niedotrzymanie warunków formalnych. 
Przedstawiła także, że w tej edycji zostało zgłoszone prawie 2 razy więcej projektów niż 
poprzedniej edycji. Wiktoria podziękowała za wsparcie w kwestii promowania konkursu i 
zaznaczyła, że bardzo wpłynęło to na ilość zgłoszeń. 
 
Piotr Wałejko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zapytał o formę głosowania w 
kategorii FUT Favourite i czy można było głosować z wielu przeglądarek.  
 
Michał Rodowski (Prezydium) odpowiedział, że przekroczona została ilość głosów, którą 
strona mogła przyjąć i w trakcie głosowania zmieniona została wersja, tak aby głosowanie 
mogło się odbywać dalej. 
 
Marcin Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) zapytał 
czy zostali zaangażowani w Galę partnerzy zewnętrzni. 
 
Piotr Gul (Prezydium) opowiedział, że chęć wsparcia Gali wyraziła tylko jedna firma pod 
warunkiem, że pojawią się także inne firmy i finalnie żadna firma nie wsparła Gali. 
 

16.Konferencje tematyczne 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) podsumowała konferencję dot. 
przekazywania wiedzy na Politechnice Koszalińskiej oraz podziękowała Pauli Leśniewskiej 
za poprowadzenie paneli. Aleksandra wspominała także o debacie kandydatów na 
Przewodniczącego PSRP, która odbyła się przy okazji konferencji i poinformowała, że 
pojawi się raport ewaluacyjny. 
 
Jakub Persjanow (Politechnika Gdańska) powiedział, że pomysł na konferencję był bardzo 
trafiony, i udało się wypracować dużo dobrych praktyk. Jakub zasugerował, aby w 
przyszłości dołożyć dodatkowy panel ale pochwalił całość. 
 
Wiktoria Jasek (Prezydium) przedstawiła bieżące informacje o zbliżających się 
konferencjach. Powiedziała, że odbędą się konferencje na 4 uczelniach: konferencja dot. 
projektów i współpracy zewnętrznej na Wojskowej Akademii Technicznej, konferencja dot. 
IT, osiedla akademickiego i umiędzynarodowienia na Politechnice Warszawskiej w terminie 
4-6 listopada, a także konferencja dot. finansów i promocji na Politechnice Morskiej oraz 
konferencji dot. dydaktyki i komisji rewizyjnych na Politechnice Gdańskiej w terminie 18-20 
listopada. Wiktoria przedstawiła krótkie opisy szkoleń oraz przypomniała o trwającej 
rejestracji na pierwsze dwie konferencje.  
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Radosław Kucharz (Politechnika Opolska) zapytał czy zostanie przedłużona rejestracja na 
konferencje 
Wiktoria Jasek (Prezydium) odpowiedziała, że zostanie przedłużona do poniedziałku. 
 

17.Sprawy dydaktyczne 
 
Michał Rodowski (Prezydium) poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się 
konferencja ekspertów jakości kształcenia na Politechnice Lubelskiej. program konferencji 
został oparty na ewaluacji z roku poprzedniego, a szkoleniowcami będą Michał Klimczyk, 
Krzysztof Pszczółka oraz Paula Leśniewska. 
Michał poinformował także o działaniach zespołu ds. przygotowania uczniów do 
studiowania, który został powołany w odpowiedzi na temat podniesiony na poprzedniej 
Radzie Starszych. W zespole działają aktualnie 3 osoby i powstał plan działania zespołu oraz 
lista szczegółowych zagadnień w ramach tematu, która jest teraz w analizowana przez 
profesorów, którzy zajmują się tym zawodowo. Michał poprosił o udostępnienie danych z 
uczeni zrzeszonych, które mają pomóc w dalszych działaniach zespołu. 
Michał Rodowski powiedział także, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, po zjeździe 
sprawozdawczo wyborczym, żeby przekazać wiedzę w tym zakresie między kadencjami. 
Michał poinformował, że postara się także przesłać uporządkować kwestie opinii ds. zmian 
w ustawie, które były omawiane podczas Rady Starszych na Zjeździe w Warszawie. 
 

18.Promocja FUT 
 
Justyna Gołąbek (Prezydium) przedstawiła bieżące działania w zakresie promocji FUT. 
Przedstawiła trwające kampanie promocyjne m.in. Zrób z nami Poligon, Kampanią dot. 
RODO, Kampania dot. osób z niepełnosprawnościami. Justyna wspomniała także, że w 
ramach kampanii Poznaj FUT odbyły się publikacje 26 samorządów zrzeszonych i 
poinformowała, że w kampanię zaangażują się także nowo dołączone uczelnie. Justyna 
poinformowała również o swoich działań z zakresu tworzenia opraw graficznych. 
Poinformowała także o stworzeniu nowej identyfikacji wizualnej Konkursu Kół Naukowych 
KoKoN, którą przygotowała Anna Szefer z Politechniki Wrocławskiej. Odświeżona została 
także szata graficzna gali oraz nagrany został film promocyjny, w którym wzięli udział 
członkowie Prezydium FUT i Przewodniczący KRPUT. Justyna przestawiła także wzrosty 
zasięgów w social mediach oraz poinformowała o przyznaniu czterech patronatów. 
 

19.Sprawy bieżące 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) poinformowała o dołączeniu do 
FUT kolejnej uczelni Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Aleksandra przypomniała 
także zgłoszeniach do zespołów ds. kierunków rozwoju FUT i Informatora FUT. 
Swoją chęć udziału zgłosił Jakub Persjanow i Emilia Haber. 
Bartosz Wiszniowski (Prezydium) poinformował, że w niedługim czasie pojawi się mail w 
sprawie terminów spotkań.  
 
Klaudia Jodłowska (Prezydium) wspomniała o projekcie Rozwiń swój samorząd, do którego 
zgłosiła się mała liczba uczelni ze względu na trudny okres roku akademickiego. Wyrazili 
jednak zainteresowanie projektem i zapisy będą przedłużone o tydzień na ten projekt. 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) podziękowała delegatom za 
dyskusję podczas Rady Starszych oraz poinformowała, że Prezydium spotyka się z doradcą 
prezdenta ds. młodzieży i będa tam poruszane tematy, które zostały wypracowane podczas 
Rady. 
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Michał Rodowski (Prezydium) poinformował, że będzie pracował na opinią FUT w sprawie 
wzrostu cen energii. 
Mateusz Niziołek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) poinformował, że będzie wysłany link 
z formularzem do przewodniczących samorządów dot. opinii nt. działania organów 
statutowych FUT, ponieważ zależy mu na opinii pod kątem Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego. Poinformował, że będa także prowadzone prace nad aktualizją statutu i 
ordynacji pod kątem brakujących zapisów. Wypracowane zmiany mają zostać przegłosowane 
na pierwszym zjeździe w kolejnej kadencji FUT. Poinformował także, że zostanie wysłany link 
do dołączenia do zespołu ds. pracy nad statutem i ordynacją. 
 

20.Informacje od PSRP 
 
Jakub Persjanow (Wiceprzewodniczący PSRP) poinformował, że PSRP zakończyło zbierać 
zgłoszenia do gali Pro Juvenes pojawiło się ponad 200 zgłoszeń. W obecnej chwili projekty 
wybierać będzie kapituła, a następnie ruszy głosowanie publiczne. Jakub poinformował 
także, że ruszyła rejestracja na Konwent Przewodniczących oraz przypomniał, że rejestracja 
na konwent nie jest równoznaczna z rejestracją na Zjazd Wyborczy, o którym wkrótce pojawi 
się informacja. Trwa także projekt Strefa Komfortu PSRP, a także ruszył ponownie projekt 
Forum Kół Naukowych. Jakub poprosił o udostępnienie, ponieważ koła mogą się tam zapisać 
na szkolenia i walczyć o dofinansowania. Poinformował także, że Trwa też projekt Start 
młodego samorządowca i poprosił przypomnieć młodym samorządowcom, że warto w tym 
brakć udział.  
 

21.Informacje od Komisji Rewizyjnej 
 
Informacje od Komisji Rewizyjnej zostały przedstawione w ramach poprzednich punktów 
Sesji Roboczej 
 

22.Wolne wnioski 
 
Kamil Chohura (Politechnika Rzeszowska) zapytał o pozycję w budżecie dot. wsparcia 
psychicznego oraz zapytał czy będzie kontynuowany? 
 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Przewodnicząca FUT) odpowiedziała, że w listopadzie 
temat będzie kontynuowany i zajmie się nim osobiście. Ankieta, która została w ramach 
niego stworzona ma zostać zmodyfikowana o kwestie sytuacji w Ukrainie i opublikowana. 
 
Jakub Persjanow (Politechnika Gdańska) poinformował o trwającej rejestracji na obchody 
65-lecia Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej i zachęcił do udziału.  
 
Wojciech Charoński (Politechnika Poznańska) zapytał o koszty Gali Środowiska Studenckiego 
i Konkursu Kół Naukowych KoKoN. 
 
Bartosz Wiszniowski (Prezydium) odpowiedział, że pozycja w budżecie pojawi się po 
opłaceniu wszystkich faktur, a koszty powinny wynieść sumarycznie około 17 tysięcy złotych. 
 
 
Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych wniosków 
zamknęła czwartą 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 
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