
Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historii UW w trybie zdalnym  

w dniu 9 grudnia 2020 r. 

 
PRZEWODNICZYŁ: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dziekan Wydziału Historii UW 
PROTOKOŁOWAŁA: mgr Monika Kwiecień, Sekretariat Wydziału Historii UW 

 
PRZEWODNICZĄCY otworzył zdalne posiedzenie Rady Wydziału, odbywające się za pośrednictwem 
platformy Google Meet, odczytał listę obecnych i stwierdził osiągnięcie wymaganego kworum.  

(Z powodu chwilowej przerwy w nagraniu na początku posiedzenia lista obecności została 
odtworzona na podstawie głosowania Ankieterze w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RW 
z 4.11.2020 r.; załącznik 1).  

Posiedzenie było nagrywane. Jakość połączenia była dostateczna. 
 
 

Ad 1 

PRZEWODNICZĄCY poprosił o 1) przesunięcie wyborów członków Rady Dydaktycznej jako pkt 3 przed 
informacjami Dziekana i 2) dodanie pkt 7 „Wyrażenie opinii w sprawie wyboru przewodniczącego 
i zastępcy przewodniczącego komisji ds. kadrowych”. Nie wniesiono uwag do tego punktu.  

Rada Wydziału przyjęła następujący porządek obrad (36 za, 11 przeciw, 2 wstrzymujące się): 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z 4.11.2020. 

3. Wybory członków Rady Dydaktycznej. 

4. Informacje dziekana. 

5. Opinia w sprawie otwarcia konkursów na cztery stanowiska nauczycieli akademickich 
w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu badawczego „ELITES. 
Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce 
i Norwegii, ok. 1000-1300”, finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
kierowanego przez dr. hab. G. Paca (2 x 1/4 etatu i 2 x 1/8 etatu). 

6. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. Aleksandra Sarantisa na Wydziale Historii w grupie 
badawczo-dydaktycznej w wymiarze 1/4 etatu na okres 24 miesięcy (1.04.2021-  
-31.03.2023). 

7. Wyrażenie opinii w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego 
komisji ds. kadrowych.  

8. Wolne wnioski. 
 

W oczekiwaniu na wyniki głosowania w Ankieterze PRZEWODNICZĄCY uprzedził, że możliwe będzie 
użycie platformy Zoom do przeprowadzenia spotkania Rady Wydziału. Wywołało to ożywioną 
dyskusję na czacie, zakończoną przez PRZEWODNICZĄCEGO obietnicą przetestowania zalet tej 
platformy. 
 
 



Ad 2 

Prof. G. PAC zgłosił techniczną poprawkę do protokołu z obrad w dniu 4.11.2020 r. Protokół został 
przyjęty; oddano 43 głosy: 37 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się. 
 
Ad 3 

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że jest 11 miejsc do obsadzenia w Radzie Dydaktycznej. 1 miejsce 
z urzędu przysługuje Kierownikowi Jednostki Dydaktycznej, pozostałe zajmą studenci i doktoranci 
wyłonieni w swoich kuriach.  

Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA przypomniała, że zgodnie z nowym statutem UW zadaniem Rady 
Dydaktycznej jest pogłębiona refleksja nad procesem kształcenia na poziomie jednostki 
organizacyjnej. Z tego wynikało również zgłoszenie dodatkowych kandydatur poza listą 
przedstawioną przez KJD. 

PRZEWODNICZĄCY zauważył, że nie zgłoszono kandydatur spoza wydziału. 

Dr A. JANIAK-JASIŃSKA zwróciła uwagę, że wydział prowadzi również kierunek studiów wpisany także 
do innej dyscypliny niż historia i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w składzie RD. 

Prof. P. SZLANTA  przedstawił przesłanki, którymi kierował się, zgłaszając kandydatury do RD. Dodał, 
że na posiedzenia można zapraszać osoby spoza Rady jako stałych gości.  

Prof. A. PIENIĄDZ zaproponowała, by stałym gościem RD był kierownik lub kierowniczka dziekanatu 
ds. studenckich.  

Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 52 członków RW. 

Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA otrzymała 43 głosy.  
Prof. A. GRABSKI otrzymał 11 głosów. 
Dr A. JANIAK-JASIŃSKA otrzymała 34 głosy. 
Prof. D. KAŁWA otrzymała 29 głosów. 
Prof. U. KOSIŃSKA otrzymała 24 głosy. 
Dr P. KROLL otrzymał 40 głosów. 
Dr A. KULIGOWSKA otrzymała 37 głosów.  
Prof. A. MICHAŁOWSKA-MYCIELSKA otrzymała 35 głosów.  
Prof. M. MYCIELSKI otrzymał 36 głosów.  
Dr P. NOWAKOWSKI otrzymał 38 głosów.  
Prof. M. PAWEŁCZAK otrzymał 39 głosów.  
Prof. A. PIENIĄDZ otrzymała 41 głosów. 
Dr M. POLIT otrzymała 36 głosów.  
Prof. M. STĘPIEŃ otrzymał 26 głosów.  

Do Rady Dydaktycznej zostali wybrani: J. CHOIŃSKA-MIKA, A. JANIAK-JASIŃSKA, D. KAŁWA, P. KROLL, 
A. KULIGOWSKA, A. MICHAŁOWSKA-MYCIELSKA, M. MYCIELSKI, P. NOWAKOWSKI, M. PAWEŁCZAK, 
A. PIENIĄDZ, M. POLIT. Uchwałę  o wyborze członków RD przyjęto 24 głosami za przy 2 głosach 
przeciw i 7 wstrzymujących się. 

Ad 4 

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną 
ocenę kierunku „Historia”.  Następna akredytacja odbędzie się w roku akad. 2026/2027.  



Prof. J. CZUBATY został wybrany na członka senackiej komisji ds. kadrowych.  

Prof. A. PIENIĄDZ została wybrana przez Senat UW na członka Uczelnianej Rady ds. Kształcenia, 
a z nominacji Rektora do URK została powołana dr A. JANIAK-JASIŃSKA. 

Prof. M. KOPCZYŃSKI zgodził się kandydować do rektorskiej komisji ds. awansów na stanowisko 
profesora uczelni. Komisję będą tworzyli przedstawiciele 24 wydziałów UW, z podziałem na 
podkomisje nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. 

Prof. A. MARKOWSKI otrzymał grant NCN „Opus”. 

Wniosek dotyczący profesury gościnnej prof. Francisa HARVEYA (geografia historyczna i humanistyka 
cyfrowa) znalazł się w gronie zwycięzców konkursu NAWA w module „Profesura gościnna”. Prof. 
HARVEY zostanie zatrudniony na UW na 40 miesięcy, a w otwartych konkursach będzie rekrutowany 
zespół (4 etaty). Wydział jeszcze na etapie aplikowania do NAWA, latem 2020 r. otrzymał deklarację 
władz UW o pokryciu 1/3 wkładu własnego wymaganego od Uniwersytetu (łącznie w wysokości 20%).  

Zmiany personalne w administracji wydziału obejmują zatrudnienie p. Bogumiły SIEBYŁY, absolwentki 
studiów na kierunku Historia i kultura Żydów, w sekretariacie ds. studenckich. Do sekcji badań 
przeszła p. Justyna WEBER. Pracę w sekcji podejmie także p. Irena GOSTKIEWICZ, studentka Wydziału 
„Artes Liberales”.   

Do dnia posiedzenia RW nie otrzymano informacji o przyznanej Wydziałowi kwocie podwyżek 
wynegocjowanych przez Rektora ze związkami zawodowymi. Podwyżki będą wypłacane na przełomie 
stycznia i lutego 2021 r. z wyrównaniem od 1 października 2020 r. Kryteria dotyczące podwyżki 
przyznawanej przez WH zostaną osobno przekazane do wiadomości pracowników wydziału. 
Zalecenie rektora uzależnia wysokość podwyżki od stażu pracy, jednak zdaniem 
PRZEWODNICZĄCEGO kluczowe powinny być kryteria merytoryczne.  

W Monitorze UW opublikowano listę członków rad dyscyplin mianowanych przez Rektora i uchwałę 
Uczelnianej Komisji Wyborczej zmieniającą kalendarz wyborczy. W styczniu 2021 r. odbędą się 
wybory do Rady Dyscypliny Historia (24 miejsca), które przeprowadzi WKW WH. 

 

Prof. P. SZLANTA przekazał rekomendacje Rady Dydaktycznej dotyczące wliczania opieki nad pracami 
dyplomowymi do pensum dydaktycznego: 5 godz. lub 10 godz. za opiekę (maksymalnie 30 godz. 
w roku akad. bez względu na liczbę dyplomantów), przy rozliczeniu dwuletnim możliwe byłoby 
zmniejszenie wymiaru dydaktycznego w drugim roku lub wypracowanie nadgodzin. RD nie mogła 
wykonać symulacji, zanim więc zasady te zostaną ogłoszone, konieczne będzie zbadanie efektów 
finansowych. W tym roku wyjątkowo wynagrodzenia wynikłe z zajęć prowadzonych na studiach 
stacjonarnych ponad limit pensum dydaktycznego za rok 2019/2020 zostały częściowo pokryte 
z programu ZIP przeznaczonego na finansowanie nowego modelu studiów magisterskich. 
Rozstrzygnięcia wymaga również wliczanie do pensum opieki nad doktorantami. PRZEWODNICZĄCY 
zapowiedział, że sprawa obliczania pensum dydaktycznego stanie na posiedzeniu RW. 

W kwestii rekomendacji Rady Dydaktycznej wywiązała się obszerna dyskusja, w której zabierano głos 
na forum i na czacie. Zarysowały się w niej 2 stanowiska.  

Zwolennicy samoograniczania się z uwagi na konsekwencje finansowe i zapewnienie obsady zajęć 
sugerowali stosowanie przelicznika 5-godzinnego i uwzględnianie prac dyplomowych zakończonych 
pozytywnym wynikiem egzaminu bądź wprowadzonych do APD (m.in. prof. prof. G. MYŚLIWSKI, 
P. ŻMUDZKI, A. WOLICKI, J. CHOIŃSKA-MIKA).  



Zwolennicy drugiego stanowiska w myśl rekomendacji RD opowiadali się za uwzględnianiem nie 
odbytych obron, ale samej opieki nad pracami (m.in. prof. prof. K. BŁACHOWSKA, D. KAŁWA).  

Prof. M. WĘCOWSKI zauważył, że coraz więcej osób pracuje na kontraktach terminowych. 
PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że w takim przypadku pensum byłoby regulowane wypłatą nadgodzin. 

 

PRZEWODNICZĄCY zachęcił do zgłaszania wniosków do NPRH (do 22 stycznia 2021 r.) i do zgłaszania 
kandydatów do udziału w konkursie ZIP dla profesorów wizytujących. 

A. WOLICKI chciał wiedzieć, czy zwiększyła się liczba etatów w administracji.  

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że etaty pań I. GOSTKIEWICZ i J. WEBER nie są finansowane 
z budżetu wydziału, WH zamierza jednak finansować część etatu p. GOSTKIEWICZ w związku planami 
powierzenia jej zadań związanych z obsługą zamówień publicznych.  

Na zakończenie poprzedniego posiedzenia RW uzgodnione zostało głosowanie obiegiem uchwały, 
której redakcji podjęli się prof. prof. B. BRZOSTEK, M. STĘPIEŃ I M. WĘCOWSKI. Uchwała została 
przyjęta 42 głosami za przy 10 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się (załącznik 2). 

 

Ad 5 

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej otwarcia konkursów na stanowiska 
adiunktów oddano 45 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. 

W głosowaniu ws. powołania komisji konkursowej w projekcie ELITES dr Wojciech JEZIERSKI 
(Uniwersytet w Oslo) otrzymał 41 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się, prof. Jakub MORAWIEC 
(Uniwersytet Śląski) otrzymał 40 głosów za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące się, prof. G. MYŚLIWSKI 
(przewodniczący) otrzymał 43 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się, prof. G. PAC otrzymał 43 głosy 
za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

RW przyjęła uchwałę o powołaniu komisji konkursowej w powyższym składzie (45 głosów za, 
0 przeciw, 3 wstrzymujące się).  

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że Rada Dyscypliny Historia wskazała członka tej komisji w osobie 
prof. A. BARTOSZEWICZ. 

 
Ad 6 

RW przyjęła uchwałę 40 głosami za przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się.  

 

Ad 7 
RW pozytywnie zaopiniowała kandydatury na przewodniczącą i wiceprzewodniczącą komisji ds. 
kadrowych. Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA, kandydująca na przewodniczącą, otrzymała 33 głosy za, 
5 przeciw i 4 wstrzymujące się. Prof. K. STEBNICKA, kandydatka na wiceprzewodniczącą, otrzymała 
32 głosy za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 ankiety nie wypełniono. 
 
Ad 8 
Prof. J. CZUBATY poinformował, że Senat podjął uchwałę o zakazie dyskryminacji na UW z powodu 
poglądów politycznych bądź kwestii światopoglądowych.  
 



PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie Rady Wydziału Historii UW. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Wydziału Historii UW Protokolantka 
 
 
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò mgr Monika Kwiecień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Historii w dniu 9.12.2020 r. 

2. Wynik głosowania nad uchwałą ws. stanowiska Rady Wydziału Historii dotyczącego 
wypowiedzi Ministra Nauki i Edukacji. 

  



1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Historii w dniu 9.12.2020 r. 
 

1. Kacper Bakuła 
2. Agnieszka Bartoszewicz 
3. Błażej Brzostek 
4. Iga Bukowska 
5. Katarzyna Błachowska 
6. Jolanta Choińska-Mika 
7. Jarosław Czubaty 
8. Julia Doroszewska 
9. August Grabski 
10. Marek Janicki 
11. Katarzyna Jóźwik 
12. Dobrochna Kałwa 
13. Tomasz Kizwalter 
14. Urszula Kosińska 
15. Dariusz Kołodziejczyk 
16. Zuzanna Kołodziejska-Smagała 
17. Alicja Kulecka 
18. Ryszard Kulesza 
19. Michał Leśniewski 
20. Artur Markowski 
21. Anna Michałowska-Mycielska 
22. Maciej Mycielski 
23. Grzegorz Myśliwski 
24. Łukasz Niesiołowski-Spano 
25. Paweł Nowakowski 

26. Grzegorz Pac 
27. Marek Pawełczak 
28. Aneta Pieniądz 
29. Konrad Rokicki 
30. Tadeusz Rutkowski 
31. Jacek Rzepka 
32. Jolanta Sikorska-Kulesza 
33. Krystyna Stebnicka 
34. Marek Stępień 
35. Grażyna Szelągowska 
36. Piotr Szlanta 
37. Piotr Ugniewski 
38. Barbara Wagner 
39. Marek Węcowski 
40. Piotr Węcowski 
41. Robert Wiśniewski 
42. Aleksander Wolicki 
43. Marzena Zawanowska 
44. Paweł Żmudzki 

 
Goście 

1. Paulina Bełdyga 
2. Konrad Kaczyński 
3. Monika Kwiecień 

 
  



2. Wynik głosowania nad uchwałą ws. stanowiska Rady Wydziału Historii dotyczącego 
wypowiedzi Ministra Nauki i Edukacji. 

 


