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Protokół 

z posiedzenia Rady Wydziału Historii  

w dniu 5 maja 2021 r. 

 

 

PRZEWODNICZYŁ: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dziekan Wydziału Historii 

PROTOKOŁOWAŁA: mgr Monika Kwiecień, Sekretariat Wydziału Historii  

 

 

PRZEWODNICZĄCY otworzył zdalne posiedzenie Rady Wydziału, odbywające się za 

pośrednictwem platformy Google Meet. Lista obecności została wypełniona w systemie Ankieter 

(załącznik 1)1. PRZEWODNICZĄCY stwierdził obecność stanowiącą wymagane kworum i powitał 

w gronie Rady Wydziału 4 nowych członków, spośród których obecny na posiedzeniu był prof. 

A. JANOWSKI. 

Posiedzenie było nagrywane. Jakość połączenia była dobra. 

 

 

Ad 1 

PRZEWODNICZĄCY zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku uwag 

przystąpiono do głosowania za pośrednictwem systemu Ankieter.  

Rada Wydziału przyjęła porządek obrad bez zmian (w głosowaniu wzięło udział 49 z 71 

uprawnionych: 48 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się): 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dn. 7.04.2021. 

3. Informacje Dziekana. 

4. Informacja Dziekana w sprawie wszczęcia postępowania awansowego na stanowisko 

profesora uczelni: 

1) dr hab. Urszuli Kosińskiej, 

2) dr hab. Anny Michałowskiej-Mycielskiej, 

3) dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, 

4) dr. hab. Marka Pawełczaka, 

5) dr. hab. Pawła Skibińskiego. 

5. Informacje Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 

6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas 

nieokreślony: 

1) dr. Igora Chabrowskiego, 

2) dr Aleksandry Kuligowskiej, 

3) dr Aleksandry Oniszczuk, 

4) dr. Pawła Nowakowskiego. 

7. Sprawy konkursów: 

1) Opinia w sprawie ogłoszenia konkursu na dwa stanowisko adiunkta w grupie badawczej 

na czas określony (typu post-doc) w Zakładzie Historii Starożytnej, w ramach realizacji 

projektu IDUB – Ancient Societies in Action. 

2) Opinia w sprawie proponowanego składu komisji. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Misji Wydziału Historii oraz Planu rozwoju Wydziału Historii 

(drugie czytanie).  

9. Zasady współpracy Wydziału Historii z Fundacją „Klio”. 

10. Wolne wnioski. 

                                                           
1 Z głosowania nie mógł skorzystać obecny na posiedzeniu prof. A. JANOWSKI. 
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Ad 2 

Do protokołu z posiedzenia RW w dniu 7.04.2021 r. zgłoszono drogą mailową drobne poprawki. 

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania.  

Oddano 51 głosów: 47 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 ankiety nie wypełniono.  

Protokół został przyjęty.  

 

Ad 3 

3.1. Awanse 

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że dr hab. M. LEŚNIEWSKI uzyskał tytuł profesora nauk 

humanistycznych, a na stanowisko profesora uczelni zostali awansowali dr. hab. dr. hab. J. RZEPKA, 

P. UGNIEWSKI, M. WĘCOWSKI i M. ZAREMBA. Awanse nastąpiły z dniem 1 maja. 

PRZEWODNICZĄCY złożył gratulacje wymienionym pracownikom naukowym. 

 

3.2. Nowa procedura awansu na stanowisko profesora uczelni 

Zgodnie z zapowiadaną przez Rektora A. NOWAKA zmianą trybu przeprowadzania awansu na 

stanowisko profesora uczelni w Monitorze UW ogłoszono zarządzenie regulujące procedury konkursu 

na stanowiska nauczyciela akademickiego i awansu wewnętrznego. Dotychczas inicjatorem procedury 

awansowej był rektor lub dziekan, obecnie ma nim być sam zainteresowany, który składa odpowiedni 

wniosek na piśmie do dziekana, ten zaś podejmuje decyzję o wszczęciu procedury awansowej lub 

o odmowie jej wszczęcia.  

Na spotkaniu konsultacyjnym prorektora S. GRUCZY z dziekanami padła ze strony pana Rektora 

propozycja odstąpienia od zasady, że jeden z recenzentów musi być spoza Uniwersytetu 

Warszawskiego. Rozwiązanie to spotkało się z krytyką i ostatecznie zarządzenie obligatoryjnie 

wskazuje, że przynajmniej jeden z recenzentów musi pochodzić spoza UW. W nawiązaniu do 

rozmowy z prof. G. SZELĄGOWSKĄ, przewodniczącą wydziałowej komisji ds. awansu na 

stanowisko profesora uczelni, PRZEWODNICZĄCY przekazał, że Wydział Historii nadal będzie 

kierował się zasadą zamawiania obu recenzji u autorów spoza Uniwersytetu Warszawskiego. 

PRZEWODNICZĄCY zapowiedział, że za aprobatą Rady Wydziału chce przedstawiać kolejne 

wnioski o awans na stanowisko profesora uczelni do wiadomości Rady w postaci naukowego dossier 

kandydatów, zanim jeszcze komisja awansowa otrzyma recenzje i dopełni swoich procedur. Ma to na 

celu zapewnienie przejrzystości działań w sytuacji, gdy na wstępnym etapie procedury nie jest 

wymagana opinia Rady.  

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że komisja rektorska ds. zatrudnienia na stanowisku profesora 

uczelni opracowała zestaw kryteriów, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków odrębnie dla 

grupy pracowników badawczo-dydaktycznych i pracowników dydaktycznych. Kryteria opublikowano 

na stronie Biura Spraw Pracowniczych. Doprecyzowano w nich m.in. zakres wymaganego 

doświadczenia międzynarodowego kandydatów i kierowania projektami badawczymi. W odniesieniu 

do nauk humanistycznych nie będzie wymagany raport bibliometryczny. W kryteriach oceny 

wniosków awansowych pracowników dydaktycznych znalazło się wymaganie publikacji z zakresu 

dydaktyki. 

Prof. A. PIENIĄDZ stwierdziła ad vocem, że Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia przyjęła uchwałę 

w sprawie kryteriów zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników 

dydaktycznych, które nie zostały uwzględnione w kryteriach opracowanych przez komisję rektorską. 

URK ma prawo i obowiązek opiniować te kryteria. Prof. M. KOPCZYŃSKI, członek Komisji  

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5888&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2Flists%2Fuchway%2Fzarzdzenia%2520rektora%2Easpx
https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DURK/Lists/Dziennik/monitor.aspx?ID=58&Source=https%3A%2F%2Fdokumenty%2Euw%2Eedu%2Epl%2Fdziennik%2FDURK%2FSitePages%2FStrona%2520g%25C5%2582%25C3%25B3wna%2Easpx
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Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim, powiedział, 

że podkomisja humanistyczna przyjęła zbieżne kryteria, wskazując nawet nieco surowsze wymagania. 

 

3.3. Dofinansowania i granty 

PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że pracownicy otrzymali drogą mailową informację 

o możliwości dofinansowania publikacji, które ukażą się w 2021 r. i przyniosą co najmniej 70 pkt, co 

ma przyczynić się do poprawy wyników parametryzacji UW. 

PRZEWODNICZĄCY zaapelował do doktorantów i ich opiekunów o zainteresowanie się 

zapowiedzianym konkursem ramach IDUB mającym na celu wsparcie różnych form działalności 

naukowej doktorantów. 

PRZEWODNICZĄCY poinformował o dwóch spotkaniach z doktorantami, które odbyły się na 

Wydziale. Pierwsze spotkanie, z udziałem PRZEWODNICZĄCEGO i prodziekana P. SZLANTY, 

dotyczyło różnych aspektów działalności doktorantów. Kolejne miało charakter warsztatowy i było 

poświęcone przygotowywaniu aplikacji do konkursu NCN „Preludium”. W spotkaniu poza 

kierowniczką Sekcji badań naukowych mgr N. OSTROWSKĄ wzięli udział prof. A. MARKOWSKI, 

prof. G. PAC, dr P. NOWAKOWSKI i kierownicy grantów „Preludium” mgr K. KOSTECKA i mgr 

P. PAZIK. PRZEWODNICZACY podziękował tym osobom za udział w warsztatach. Warsztaty dla 

doktorantów zainspirowały PRZEWODNICZĄCZEGO do zaplanowania podobnego spotkania dla 

pracowników Wydziału, którzy planują przygotowanie aplikowali do NCN. 

NCN uruchomiło nabór na granty „Miniatura” dla osób, które nie kierowały dotąd projektami 

grantowymi.  

 

3.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu 

W związku ze szkoleniem dla dziekanów z udziałem dr A. CYBULKO, ombudsmana UW, 

PRZEWODNICZĄCY po konsultacji z gronem dziekańskim zapowiedział powołanie na Wydziale 

pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Funkcję tę zgodziła się objąć dr M. POLIT. 

W następnym kroku zostanie powołany Zespół monitorujący ds. przeciwdziałania dyskryminacji, 

w którego skład wejdą również przedstawiciele pracowników administracji, studentów i doktorantów. 

Prof. B. BRZOSTEK przywołał ad vocem przykład dwuosobowego zespołu, który działa w Instytucie 

Kultury Polskiej. PRZEWODNICZĄCY zapowiedział zebranie doświadczeń innych jednostek UW 

i przedstawienie propozycji w tej sprawie. Dr A. JANIAK-JASIŃSKA spytała o możliwość 

zorganizowania nieobowiązkowego szkolenia z definiowania i diagnozowania zjawisk dyskryminacji 

oraz reagowania na nie. PRZEWODNICZĄCY przywołał głosy ze spotkania dziekanów 

z ombudsmanem A. CYBULKO, by takie szkolenia były obowiązkowe. 

 

3.5. „Historycy warszawscy w XX wieku między nauką a służbą publiczną. Cyfrowe archiwum 

Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego” 

Wydział Historii i Fundacja Przyjaciół Wydziału Historii „Klio” złożyły projekt pt. „Historycy 

warszawscy w XX wieku między nauką a służbą publiczną. Cyfrowe archiwum Wydziału Historii 

Uniwersytetu Warszawskiego”, który otrzymał grant Muzeum Historii Polski w ramach programu 

„Patriotyzm Jutra” w wysokości 56 000 zł. PRZEWODNICZĄCY podziękował osobom 

zaangażowanym w przygotowanie aplikacji i Fundacji. 

PRZEWODNICZĄCY zapytał o uwagi lub pytania.  
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Prof. M. JANICKI spytał, czy struktura archiwum przewiduje dział dokumentów życia społecznego. 

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że takie materiały znajdą się w archiwum. 

PRZEWODNICZĄCY przekazał prowadzenie obrad prodziekan M. ZAWANOWSKIEJ. 

 

Ad 4 

Prodziekan M. ZAWANOWSKA poinformowała o kolejnych wnioskach awansowych na stanowisko 

profesora uczelni. W związku ze zmianą procedury nie jest wymagana opinia Rady Wydziału, jednak 

gwoli transparentności członkowie Rady otrzymali naukowe dossier kandydatów. Są nimi dr hab. 

dr hab. U. KOSIŃSKA, A. MICHAŁOWSKA-MYCIELSKA, Ł. NIESIOŁOWSKI-SPANÒ, 

M. PAWEŁCZAK i P. SKIBIŃSKI. Wnioski będzie rozpatrywała komisja wydziałowa, którą tworzą: 

prof. prof. G. SZELĄGOWSKA (przewodnicząca), D. KOŁODZIEJCZYK, A. ŁAJTAR (Wydział 

Archeologii), K. MIKULSKA (Wydział Neofilologii) i R. TURKOWSKI. Prof. M. ZAWANOWSKA 

spytała o uwagi i opinie. Pytania dotyczyły wzoru formularza i opiniowania kandydatów przez Radę, 

co według nowego trybu nie jest przewidziane na tym etapie procedowania wniosków awansowych. 

Prodziekan M. ZAWANOWSKA przekazała prowadzenie obrad PRZEWODNICZĄCEMU, który 

poprosił Kierownika Jednostki Dydaktycznej o przedstawienie informacji dot. spraw dydaktycznych 

i pracach Rady Dydaktycznej. 

 

Ad 5 

5.1. Dydaktyka i rekrutacja 

Prodziekan P. SZLANTA przedstawił przygotowania do nowego roku akademickiego przy założeniu 

trybu stacjonarnego. Wprowadzenie oferty dydaktycznej wymagało przekodowania w USOS-ie 

wszystkich zajęć, za co KJD podziękował pracownicom sekcji studenckiej. Zaapelował o uzupełnianie 

sylabusów zajęć w semestrze zimowym oraz egzaminów.  

W Radzie Dydaktycznej powstała komisja dotycząca zajęć fakultatywnych prowadzonych przez 

doktorantów. Prodziekan P. SZLANTA poinformował o konkursie dla doktorantów na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych. Przy wyborze brano pod uwagę takie kryteria jak uzupełnienie oferty 

dydaktycznej dla poszczególnych epok i doświadczenie dydaktyczne (preferowano zgłoszenia od osób 

nie posiadających wcześniejszego doświadczenia). Podobny konkurs ma się odbyć na początku 

nowego roku akademickiego, oceną zgłoszeń zajmie się komisja. 

24 kwietnia obył się Dzień Otwarty dla kandydatów na studia na UW w trybie online. KJD 

podziękował jego koordynatorce mgr A. IGNATOWICZ-BOCIAN, pracownicom Sekcji studenckiej, 

pracownikom naukowym i samorządowi studenckiemu. W maju zaplanowany jest osobny Dzień 

Otwarty dla kandydatów na studia magisterskie „Historia i kultura Żydów”. 

Spotkanie KJD ze studentami obu kierunków zostało zorganizowane z udziałem sekcji studenckiej, 

opiekunów roku i samorządu studentów.  

Prodziekan P. SZLANTA zapowiedział powołanie zespołów pytających w rekrutacji na studia 

magisterskie. Następnie poprosił prof. A. PIENIĄDZ o przedstawienie ustaleń Rady Dydaktycznej 

w sprawie reformy studiów magisterskich na kierunku Historia oraz redukcji nadpensum. 

 

5.2. Plan wdrożenia zmian na studiach Historia (II st.) 

Wiceprzewodnicząca Rady Dydaktycznej prof. A. PIENIĄDZ poinformowała, że zespół ds. reformy 

studiów magisterskich kończy pracę nad planem wdrożenia koniecznych zmian na kierunku Historia 

(II st.). Rada Dydaktyczna przyjęła rekomendacje rozwiązań. Powołany został kierownik studiów 

II stopnia na kierunku Historia – dr P. KROLL.  
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I faza realizacji zmian powinna zakończyć się do końca semestru letniego. Pracownicy pełniący 

funkcję indywidualnych opiekunów naukowych (ION) lub chcący ją pełnić będą musieli przejść 

obowiązkowe zdalne szkolenie. Po szkoleniach zostanie opublikowana lista osób uprawnionych do 

pełnienia funkcji ION-a. Zostaną zaktualizowane indywidualne plany studiów oraz instrukcja opieki 

naukowej. Ma zostać wprowadzone automatyczne rozliczenie roku w systemie USOS, co odciąży 

ION-ów. 

W II fazie nastąpi rewizja oferty zajęciowej, za co będzie odpowiedzialny kierownik studiów we 

współpracy z kierownikami zakładów. Dotyczy to również zajęć wysoko specjalistycznych, jak np. 

paleografia, na które zapisuje się mało studentów, a które muszą znajdować się w ofercie dydaktycznej 

Wydziału.  

Rada Dydaktyczna zajmie się ujednoliceniem formy egzaminu obszarowego; obecnie funkcjonują dwa 

modele. Dyskusji wymaga udział przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ofercie dla studiów Historia 

II st. Rada planuje także ustalić formę przedmiotu „Prace dydaktyczne w relacji z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym”, co wymaga zmiany programu studiów. 

W odpowiedzi na pytania prof. A. PIENIĄDZ wyjaśniła, że szkolenie dla ION-ów jest obowiązkowe 

także dla osób, które pełnią już tę funkcję, przede wszystkim ze względu na formalną stronę procedur 

akademickich. Zgłoszenie się na szkolenie będzie równoznaczne z deklaracją gotowości pełnieniem 

funkcji ION-a. 

 

5.3. Rekomendacje Rady Dydaktycznej ws. redukcji nadpensum  

W związku z informacjami o skali godzin ponadwymiarowych wypracowywanych przez 

pracowników Wydziału, w tym za seminariach dyplomowych, Rada Dydaktyczna powołała zespół ds. 

optymalizacji polityki pensowej, który przeanalizował dane ilościowe dotyczące obu kierunków 

studiów. Wskazano propozycje możliwych rozwiązań. Konkluzje są na etapie projektu uchwały, który 

Rada musi przegłosować.  

Prodziekan P. SZLANTA jako przewodniczący Rady Dydaktycznej uznał, że ponieważ dokument nie 

budził kontrowersji, jego założenia mogą być przedstawione Radzie Wydziału. Zaoponowała 

przeciwko temu członkini zespołu prof. J. CHOIŃSKA-MIKA, optując za wstrzymaniem się do czasu 

podjęcia uchwały i ogłoszenia rekomendacji w pełnym brzmieniu. PRZEWODNICZĄCY 

zaproponował rozesłanie rekomendacji Rady Dydaktycznej członkom Rady Wydziału po ich 

uchwaleniu, ponieważ podstawowe decyzje kolegium dziekańskiego muszą zostać podjęte jeszcze 

przed wakacjami. Prof. A. PIENIĄDZ podkreśliła, że Rada Dydaktyczna formułuje rekomendacje 

w sprawie optymalizacji polityki pensowej przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia, decyzje zaś 

podejmie kolegium dziekańskie. Dyskusja będzie możliwa po zapoznaniu się z tym obszernym 

dokumentem.  

Rada Dydaktyczna powołała także zespół, który zajmuje się wypracowaniem zasad udziału 

doktorantów w procesie dydaktycznym.  

KJD przekazał głos PRZEWODNICZĄCEMU. 

 

Ad 6 

PRZEWODNICZĄCY zwrócił się do Rady Wydziału o przegłosowanie opinii w sprawie przedłużenia 

zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony 4 pracowników naukowych, a równolegle 

awansowania dr A. KULIGOWSKIEJ, zatrudnionej na stanowisku starszego asystenta.  

Wnioski kolegium dziekańskiego rozpatrywała komisja w składzie: prof. prof. A. BARTOSZEWICZ 

(przewodnicząca), D. KAŁWA, S. KUŹMA-MARKOWSKA (RNDH), A. MARKOWSKI, 
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K. STEBNICKA. Komisja rekomenduje Radzie Wydziału stosunkiem głosów 5:0 przyjęcie 

wszystkich wniosków. Prof. A. BARTOSZEWICZ poinformowała, że kandydaci wykazali się 

satysfakcjonującym albo bardzo satysfakcjonującym dorobkiem naukowym i ogromnym 

zaangażowaniem w prace administracyjne. Komisja uznała, że dyskusji wymaga zakres obciążania 

młodych pracowników naukowych obowiązkami administracyjnymi, które kolidują z pracą naukową. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowań. 

 

6.1. W głosowaniu wzięło udział 50 osób. 

Dr A. KULIGOWSKA otrzymała 47 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. 

Uchwała została przyjęta. 

 

6.2-4. W głosowaniu wzięło udział 48 osób. 

Dr I. CHABROWSKI otrzymał 35 głosów za, 4 przeciw, 9 wstrzymujących się. 

Dr A. ONISZCZUK otrzymała 47 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Dr P. NOWAKOWSKI otrzymał 42 głosy za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad 7 

PRZEWODNICZĄCY poprosił prof. R. WIŚNIEWSKIEGO o informację o planowanym konkursie 

na dwa stanowiska adiunkta w grupie badawczej na czas określony (typu post-doc) w Zakładzie 

Historii Starożytnej, w ramach realizacji projektu IDUB „Ancient Societies in Action”. Kierownik 

projektu wyjaśnił, że liczebność proponowanej komisji konkursowej wynika z dotychczasowych 

doświadczeń, ponieważ w pierwszym konkursie rozpatrywano blisko 80 zgłoszeń. Kandydaci mogą 

reprezentować 3 dyscypliny: historię, archeologię i orientalistykę. Wobec braku uwag przystąpiono 

do głosowań.  

 

7.1.  

W głosowaniu w sprawie opinii o otwarciu konkursu wzięło udział 41 osób. Oddano 37 głosów za, 

2 przeciw, 2 wstrzymujące się. 

Uchwała została przyjęta. 

 

7.2. W głosowaniu dotyczącym składu komisji konkursowej wzięły udział 43 osoby. 

Dr hab. R. WIŚNIEWSKI, prof. ucz. (przewodniczący) otrzymał 40 głosów za, 2 przeciw, 

1 wstrzymujący się. 

Prof. Peter KRUSCHWITZ (University of Vienna) otrzymał 37 głosów za, 1 przeciw, 

1 wstrzymujących się. 

Dr hab. Jan KWAPISZ (Instytut Filologii Klasycznej / Wydział Polonistyki UW) otrzymał 36 głosów 

za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się. 

Dr Maria NOWAK (Wydział Prawa i Administracji UW) otrzymała 36 głosów za, 2 przeciw, 

5 wstrzymujących się. 
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Dr hab. Małgorzata SANDOWICZ (Wydział Orientalistyczny UW) otrzymała 36 głosów za, 

1 przeciw, 5 wstrzymujących się, 1 ankiety nie wypełniono. 

Prof. Bryan WARD-PERKINS (University of Oxford) otrzymał 37 głosów za, 1 przeciw, 

5 wstrzymujących się. 

2 osoby wskażą odpowiednio Rady Naukowe Dyscyplin Historia i Archeologia. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad 8 

PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału odbyło się 

I czytanie projektu Misji Wydziału Historii i Planu rozwoju Wydziału Historii. Pomiędzy 

posiedzeniami Rady nie zgłoszono uwag redakcyjnych, zaczęto je natomiast zgłaszać licznie w czasie 

bieżącego posiedzenia na forum i na czacie. Ze względu na liczbę poprawek uniemożliwiającą 

zredagowanie jednolitego projektu w ostatecznym brzmieniu w czasie obrad Rady i brak 

przygotowanego głosowania w systemie Ankieter, o czym poinformowała mgr M. KWIECIEŃ, 

powierzono M. KWIECIEŃ sczytanie tekstu pod względem poprawności językowej po scaleniu uwag 

przez PRZEWODNICZĄCEGO. Poprawiony projekt Misji Wydziału Historii oraz Planu rozwoju 

Wydziału Historii zostanie udostępniony członkom Rady niezwłocznie po jego zredagowaniu i będzie 

przedmiotem głosowania na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad 9 

PRZEWODNICZĄCY przekazał głos prezes Zarządu Fundacji „Klio”. Dr N. KRÓLIKOWSKA- 

-JEDLIŃSKA przypomniała, że Fundacja wspomaga Wydział Historii, a wcześniej Instytut 

Historyczny, w uzyskiwaniu środków finansowych z różnych instytucji, m.in. na publikacje 

i konferencje. Tylko w ubiegłym roku dzięki działalności pana D. PURCHAŁY Fundacja uzyskała 

środki z MSZ na uruchomienie Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego. Obecnie można będzie 

podjąć prace nad powstaniem wspomnianego wcześniej cyfrowego archiwum Wydziału Historii UW.  

Prezes Zarządu powiedziała, że w minionym roku wraz ze zmianą statutu Fundacji zmniejszono liczbę 

organów koniecznych do codziennego zarządzania Fundacją. Obecnie istnieją dwa organy: 5-osobowy 

Zarząd (wybierany na 4 lata) i 7-osobowa Rada Fundacji. Rada, która wybiera Zarząd, od kadencji 

rozpoczynającej się w 2023 r. będzie liczyła 5 osób i będzie wybierana przez Radę Wydziału Historii. 

Dr N. KRÓLIKOWSKA-JEDLIŃSKA stwierdziła, że należałoby rozważyć zlikwidowanie Rady lub 

powiązanie jest z kolegium dziekańskim. Postulat takiego samoograniczenia wynika z faktu, że 

niewielka liczba osób jest gotowych aktywnie pracować na rzecz Fundacji. Obecny Zarząd działa już 

drugą kadencję i konieczne wydaje się poszukiwanie wśród pracowników Wydziału nowych osób, 

które będą chciały zajmować się sprawami Fundacji, która jest pożyteczna dla Wydziału. 

PRZEWODNICZĄCY podziękował całemu Zarządowi Fundacji „Klio” za pracę nad zmianą Statutu 

i za cały okres sprawowania pieczy nad Fundacją i jej mieniem. Zgłosił wątpliwości co do propozycji 

ścisłego związania władz Fundacji i kolegium dziekańskiego ze względu na stopień obciążenia tegoż. 

Poparł z kolei pomysł, by Rada Wydziału uczestniczyła w wyłanianiu takiego gremium, aby poszerzyć 

grono osób włączonych w różne prace Fundacji. Istnieje możliwość, by Rada Wydziału otrzymała 

kompetencje Rady Fundacji i wybierała Zarząd; analogiczne rozwiązanie prawne przyjęto np. 

w statucie Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dr N. KRÓLIKOWSKA-JEDLIŃSKA dodała, że w świetle liczby projektów i wielkości środków, 

którymi dysponuje Fundacja, obecny 12-osobowy skład organów decyzyjnych wydaje się za duży. 

Ograniczenie liczby członków władz pozwoliłoby na częstsze rotacje w obrębie Zarządu.  

https://korczak.ckc.uw.edu.pl/
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PRZEWODNICZĄCY, podsumowując dyskusję, zapytał członków Rady, czy gotowi są przyjąć 

w przyszłości rozwiązanie, zgodnie z którym Rada Wydziału wybiera np. 3-osobowy Zarząd Fundacji, 

pełniący swoje funkcje pro bono, czy zachować Radę Fundacji wyłanianą przez Radę Wydziału, być 

może tożsamą z Komisją Finansowo-Budżetową. PRZEWODNICZĄCY podkreślił, że Wydział 

potrzebuje działalności Fundacji.  

Prof. M. LEŚNIEWSKI, wieloletni prezes i członek Zarządu Fundacji, podkreślił, że dr N. KRÓLI-

KOWSKA-JEDLIŃSKA przeprowadziła uproszczenie dotyczące wymaganej liczby członków 

założycieli, których zwołanie jest konieczne co 5 lat. Powiedział też, że Rada Wydziału powinna objąć 

rolę Rady Fundacji, co będzie oznaczać kolejną zmianę Statutu i obecna kadencja daje czas na 

przygotowanie tych zmian.  

PRZEWODNICZĄCY dodał, że Wydział Historii zawarł umowę o współpracy z Fundacją „Klio” i na 

tej podstawie realizowane są projekty naukowe, dydaktyczne czy popularyzatorskie. 

  

Ad 10 

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. 

 

PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie Rady Wydziału Historii UW. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału Historii UW Protokolantka 

 

 

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò mgr Monika Kwiecień 
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Załącznik 1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Historii w dniu 5.05.2021 r. 

(system Ankieter) 

 

1. Błażej Brzostek 

2. Dobrochna Kałwa 

3. Michał Leśniewski 

4. Marek Stępień 

5. Katarzyna Błachowska 

6. Alicja Kulecka 

7. Marek Pawełczak 

8. Dariusz Kołodziejczyk 

9. Paweł Nowakowski 

10. Izabela Śliwińska-Słomska 

11. Piotr Węcowski 

12. Ewa Szutkowska 

13. Julia Doroszewska 

14. Marzena Zawanowska 

15. Aleksandra Oniszczuk 

16. Artur Markowski 

17. Grzegorz Pac 

18. Jolanta Choińska-Mika 

19. Konrad Rokicki 

20. Aleksander Wolicki 

21. Konrad Bobiatyński 

22. Piotr Szlanta 

23. Aneta Pieniądz 

24. Kacper Bakuła 

25. Łukasz Niesiołowski-Spano 

26. Robert Wiśniewski 

27. Michał Kopczyński 

28. Marek Janicki 

29. Piotr Ugniewski 

30. Grażyna Szelągowska 

31. Marek Węcowski 

32. Mirosław Nagielski 

33. Zuzanna Kołodziejska-Smagała 

34. Tomasz Kizwalter 

35. Tadeusz Rutkowski 

36. Iga Bukowska 

37. Katarzyna Jóźwik 

38. Agnieszka Bartoszewicz 

39. Anna Michałowska-Mycielska 

40. Adam Ziółkowski 

41. Maciej Mycielski 

42. Jolanta Sikorska-Kulesza 

43. Jacek Rzepka 



10 
 

44. Maciej Wojtyński 

45. Grzegorz Myśliwski 

46. Marcin Pauk 

47. Agnieszka Janiak-Jasińska 

48. Krystyna Stebnicka 

49. Paweł Żmudzki 

50. Paweł Skibiński 

51. Barbara Wagner 

52. Natalia Królikowska-Jedlińska 

53. Maciej Ptaszyński 

 

Stali goście 

1. Paulina Bełdyga  

2. Agata Ignatowicz-Bocian 

3. Konrad Kwaczyński 

4. Monika Kwiecień 


