Protokół
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego
w dniu 16 listopada 2016 r.

PRZEWODNICZYŁ: prof. Jarosław Czubaty, Przewodniczący Rady Naukowej IH UW
PROTOKOŁOWAŁ: mgr Michał Mydłowski, Sekretarz Rady Naukowej IH UW
Prof. Jarosław CZUBATY po otwarciu obrad dodał do porządku dnia punkt 3a - wybory
uzupełniające do komisji Rady Naukowej oraz poinformował, iż nowym Sekretarzem Rady
Naukowej został mgr Michał Mydłowski.

Ad 1
Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa przyjęła następujący porządek dnia:
1. Przyjęcie porządku dziennego.
2. Wybory uzupełniające członka komisji finansowej.
3. Wybory przewodniczących komisji Rady Naukowej.
3a. Wybory uzupełniające do komisji Rady Naukowej.
4. Komunikaty Dyrekcji.
5. Przedłużenie zatrudnienia dr. Marcina Pauka.
6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Historii XIX wieku.
7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Historii XIX wieku.
8. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Nauk Pomocniczych
Historii i Metodologii.
9. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii XX wieku.
10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Historii
Średniowiecznej.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 12 X 2016.
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Ad 2
PRZEWODNICZĄCY przedstawił kandydaturę prof. Mirosława NAGIELSKIEGO do
komisji finansowej.
43 głosów ZA
2 osoby wstrzymały się

Ad 3
Wyniki wyborów do komisji dydaktycznej.
Kandydat: prof. Katarzyna BŁACHOWSKA
38 głosów ZA
1 głos PRZECIW
3 głosy nieważne.
Wyniki wyborów do komisji finansowej.
Kandydat: prof. Alicja KULECKA
39 głosów ZA
3 głosy nieważne
Wyniki wyborów do komisji bibliotecznej.
Kandydat: prof. Marek JANICKI
35 głosów ZA
2 głosy PRZECIW
3 głosy nieważne
2 osoby wstrzymały się

Ad 3.a
Wybory uzupełniające przedstawicieli studenckich do komisji.
Komisja finansowa: Kamil Kołata
38 głosów ZA
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Komisja dydaktyczna: Marta Pali
38 głosów ZA

Komisja biblioteczna: Jakub Bakiera
38 głosów ZA

Ad 4
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO złożył gratulacje dr. Agnieszce JANIAKJASIŃSKIEJ, która została wybrana pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia. Ponadto
prof. Urszula AUGUSTYNIAK, prof. Aneta PIENIĄDZ oraz prof. Łukasz NIESIOŁOWSKISPANO zostali wybrani do komisji senackich. DYREKTOR INSTYTUTU pogratulował
także prof. Anecie PIENIĄDZ zostania członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Dr Grzegorz PAC został pełnomocnikiem dziekana ds. misji i strategii wydziału oraz
koordynatorem Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbędzie się w
Poznaniu.
Prof. Jerzy PYSIAK został pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy z zagranicą.
Pani Klaudia POŻARYCKA została pełnomocnikiem dziekana ds. USOSa.
Pan Dominik PURCHAŁA został pełnomocnikiem dziekana ds. cyfryzacji.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO złożył gratulacje zwycięzcom konkursów na granty prof. Michałowi KOPCZYŃSKIEMU, prof. Markowi WĘCOWSKIEMU i dr. Marcinowi
PAUKOWI - łącznie otrzymali oni ponad milion złotych dofinansowania.
W uroczystości 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Historyczny reprezentować
będą prof. Maria KOCZERSKA, prof. Zofia ZIELIŃSKA, pan Dominik PURCHAŁA.
Prof.

Łukasz

NIESIOŁOWSKI-SPANO

przeprosił

za

ewentualne

problemy

z

funkcjonowaniem sekretariatu spowodowane nieobecnością Pani Elżbiety GODLEWSKIEJ.
Podziękował także Panu Pawłowi DERECKIEMU, który pod nieobecność Pani Iwony
WŁODARCZYK jest jedynym pracownikiem sekretariatu w s. 18.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poprosił o dopilnowanie aktualizacji bibliografii w
Polskiej Bibliografii Naukowej. Podkreślił, że sprawa jest priorytetowa zarówno dla
Wydziału Historycznego jak i Uniwersytetu Warszawskiego, bowiem niedopilnowanie jej
może skutkować obniżeniem kategorii, jaką otrzymał Wydział.
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Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o nowej formule spotkania
świątecznego - odbędzie się ono 22 grudnia o godzinie 16 w Sali Kolumnowej i będzie
wspólne dla pracowników i studentów.
Prof. Aleksander WOLICKI poinformował, iż obyło się spotkanie w sprawie remontu
Lektorium. Atmosfera rozmów była optymistyczna, a jedyne opóźnienie względem planu
związane

z

instalacją

grzejników,

jest

na

rękę

studentom

i

pracownikom.

Ponadto, by ułatwić kserowanie studentom na czas remontu Lektorium podjęto rozmowy ze
Skarabeuszem o umiejscowienie jednej maszyny do kserowania na I piętrze.
Kierownictwo Lektorium przypomina także o procedurze ułatwiającej wypisywanie
ćwiczeniówek - można je zgłaszać mailowo, a na stronie Lektorium powstanie nowa zakładka
ułatwiająca zamawianie książek przez pracowników. Ponadto prof. Aleksander WOLICKI
poprosił, by w razie skarg studentów na problemy z otrzymaniem książek potrzebnych do
zajęć dopytać się studentów na czym polegały te problemy.
Prof. Aleksander WOLICKI poinformował o przetargu na sprzątanie Instytutu Historycznego
- zwycięzca zacznie sprzątać budynek od grudnia.
Pojawiły się głosy o niejasnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny w Instytucie. Prof.
Aleksander WOLICKI poprosił o informowanie go o problemach ze sprzętem i
zapotrzebowaniu na nowe urządzenia. Poinformował także o tym, iż Pan Witalij Wołyniec
sukcesywnie przygotowuje komputery z sali E na potrzeby zakładów. Jednocześnie prof.
Aleksander WOLICKI przypomniał, iż Pan Wołyniec jest odpowiedzialny za konserwację
komputerów oraz urządzeń wyjściowych, a problemy zgłaszać mu można drogą on-line.
Jeżeli ktoś nie ma możliwości zgłoszenia w ten sposób o zaistniałym problemie należy
poinformować pana Pawła DERECKIEGO, którego należy także informować o awariach
innego sprzętu elektronicznego.
Prof. Aleksander WOLICKI zwrócił uwagę, iż Instytut Historyczny nie gwarantuje obsługi
informacyjnej sprzętu grantowego. Ponadto zasygnalizował problem ze sprzętem po
wygaśnięciu grantu, oraz poinformował o pomyśle stworzenia procedur odsprzedaży sprzętu
grantowego po korzystnych cenach zaznaczając, że będzie to rozwiązanie zdecydowanie
korzystniejsze niż złomowanie.
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Prof. Jerzy KOCHANOWSKI zadał pytanie o to, co robić z drobnym sprzętem takim jak
dyktafony i aparaty. Prof. Aleksander WOLICKI poinformował, że Instytut musi rozliczać się
z każdego sprzętu, bowiem są kontrole. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO dodał, że są
procedury złomowania, ale wykonują je firmy zewnętrzne.
Prof. Alicja KULECKA zadała pytanie o konserwację serwera zakupionego z jej grantu, a
użytkowanego przez Instytut. Prof. Aleksander WOLICKI odpowiedział, że sprzęt taki musi
być użytkowany na innych prawach niż sprzęt, który pracownik bierze do domu i takie
przypadki należy rozpatrywać na drodze indywidualnej.
Prof. Marek JANICKI podziękował za ponowne wybranie go do rady bibliotecznej i
przekazał prośbę kierownictwa Lektorium odnośnie zamawiania książek na zajęcia. Z uwagi
na remont książki należy przenosić w koszach w coraz gorszych warunkach pogodowych. W
związku z tym kierownictwo Lektorium zwróciło się z apelem, by zgłaszać sygnatury lub
chociaż tytuły najczęściej wykorzystywanych książek.
Prof. Piotr WĘCOWSKI podziękował dr. Grzegorzowi PACOWI za pomoc w migracji
studentów I roku między grupami i poinformował Radę Naukową, iż do końca tygodnia
zakończone zostaną procedury migracji studentów. Przypomniał także, że minimalna liczba
osób w grupie wynosi: 8 osób dla ćwiczeń, 5 dla seminariów licencjackich, 4 osoby dla
seminariów magisterskich, 10 osób dla lektoratu, 15 studentów dla OGUNów oraz 5 osób dla
konwersatoriów.
Ponadto mówca poinformował o podaniach do Pani Dziekan o uznanie pensum. Wszystkie
zostały zaopiniowane pozytywnie.
Kolejną poruszaną przez prof. Piotra WĘCOWSKIEGO kwestią było spotkanie prof. Jolanty
CHOIŃSKIEJ-MIKO z dziekanami podczas którego prawnik Uniwersytetu Warszawskiego
zwrócił uwagę na coraz częstszą praktykę kierowania spraw spornych na drogę sądową przez
studentów. W związku z tym ważna jest aktualizacja stron Instytutu Historycznego i
Wydziału Historycznego, by uniknąć problemów proceduralnych. Prof. Piotr WĘCOWSKI
wraz z prof. Anetą PIENIĄDZ robią przegląd strony Instytutu. Jedną z nowości jest
sporządzona przez prof. Roberta WIŚNIEWSKIEGO instrukcja pisania prac rocznych z
historii starożytnej.
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Ponadto prof. Piotr WĘCOWSKI prosił o przesyłanie jemu lub panu Pawłowi
DERECKIEMU informacji o egzaminach. Uaktualnienie informacji na stronie Instytutu o
wymaganiach i listach lektur pozwoli ułatwić pracę egzaminatorom. Przypomniał także, że
strona jest podstawowym medium komunikacji ze studentami. Kończąc swoją wypowiedź
poinformował zebranych umowie współpracy z liceum w Sokołowie Podlaskim i zaapelował
do chętnych o poprowadzenie zajęć lub warsztatów dla objętych umową licealistów.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO dodał, iż od kilku lat Instytut Historyczny
współpracuje z fundacją Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii. Umowa obowiązuje do
końca roku, ale pojawiła się oferta przedłużenia współpracy. Profesor podkreślił, że dzieci są
bardzo zadowolone z zajęć w Instytucie, a także wspomniał, iż jest to ważna metoda
popularyzacji nauki i promocji Instytutu.
Prof. Aneta PIENIĄDZ poinformowała zebranych o zmianach w rozliczaniu zajęć
prowadzonych ponad pensum - od 1 sierpnia zmieniło się ich opodatkowanie i
oskładkowanie. Ponieważ zmiana zaskoczyła poprzednią dyrekcję nie zdążyła ona
zareagować na nowe przepisy. Trudno wyliczyć, o ile mniej pieniędzy pracownicy dostaną za
zajęcia ponad pensum, ale wstępne szacunki wskazują na stratę około 15% do 17%. Prof.
Aneta PIENIĄDZ podkreśliła, że w obliczu sprzecznych informacji nie ma spójnych działań
w ramach Wydziału Historycznego, ale będą próby wyrównania różnic wstecz. Poważnym
problemem są nowe zajęcia w Instytucie, ponieważ do przyszłego roku akademickiego nie ma
możliwości podniesienia stawek dla pracowników. Kolejną kwestią poruszoną przez prof.
PIENIĄDZ było finansowanie studiów podyplomowych, z których połowa przychodu
odprowadzana jest do budżetów centralnego i wydziałowego. Ze studiami podyplomowymi
wiąże się także zagadnienie obsady zajęć. Z uwagi na duże nadpensum pracowników część
zajęć prowadzona jest przez ludzi spoza Instytutu. Prof. Aneta PIENIĄDZ podkreśliła, że są
to ważne sprawy, ale dopiero na następnych radach poruszy szczegółowe zagadnienia i
przedstawi rozliczenia studiów zaocznych i podyplomowych.
Prof. Małgorzata KARPIŃSKA zwróciła uwagę na to, że Rada Naukowa to nie miejsce na
szczegółową dyskusję o honorariach i zapewniła, że nie widzi przeszkód, by wynagrodzenie
za zajęcia prowadzone w tym roku było takie, jakie ustalono z pracownikami. Podkreśliła
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także, że zmiana sposobu rozliczania zajęć prowadzonych ponad pensum jest nie tyle zmianą
przepisów, ale odpowiedzią na orzeczenie Sądu Najwyższego.
W odpowiedzi na to prof. Aneta PIENIĄDZ stwierdziła, iż sprawa ta została tu
przedstawiona, bo dotyczy całego Instytutu i wiedza o powstałym problemie pozwoli uniknąć
nieporozumień i niedomówień.

Ad 5
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO podjął kwestię zatrudnienia dr. Marcina PAUKA.
Jego umowa wygasa 31 marca 2017 roku. Po dwukrotnej konsultacji z biurem kadr mówca
dowiedział się, iż można rozpisać konkurs do którego stanąłby dr Marcin PAUK i w wyniku
którego można by zatrudnić go do 30 września 2018 roku na stanowisku adiunkta. W
wypadku dłuższego zatrudnienia nie ma możliwości zaoferowania stanowiska adiunkta i
wiązałoby się to z rozpisywaniem kolejnego konkursu po habilitacji dr. Marcina PAUKA.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO podkreślił, że chciałby uniknąć sytuacji, w której
pracownik czuje się niechciany i zwrócił się do Rady z wnioskiem o zgodę na wystąpienie do
dziekana o przedłużenie zatrudniania dr. Marcina PAUKA jako adiunkta do 30 września
2018. Jeśli w tym czasie dr Marcin PAUK zrobi habilitację będzie mógł być zatrudniony na
podstawie konkursu na czas nieokreślony.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

AD 6
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zwrócił się do Rady o akceptację wniosku o konkurs
otwarty na stanowisko profesora w zakładzie XIX wieku. Wymagane kwalifikacje to:
specjalizacja w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i Warszawy,
posiadanie tytułu co najmniej doktora habilitowanego, doświadczenie dydaktyczne i
osiągnięcia

naukowe.

Komisja

konkursowa

składać

się

będzie

z

prof.

Urszuli

AUGUSTYNIAK, prof. Tomasza KIZWALTERA, prof. Romana MICHAŁOWSKIEGO,
prof. Łukasza NIESIOŁOWSKIEGO-SPANO i prof. Romualda TURKOWSKIEGO.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.
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Ad 7
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zwrócił się do Rady o akceptację wniosku o konkurs
otwarty na stanowisko profesora w zakładzie XIX wieku. Wymagane kwalifikacje to:
specjalizacja

w

XIX

wieku

ze

szczególnym

uwzględnieniem

historii

Księstwa

Warszawskiego i wojskowości XIX wiecznej, posiadanie tytułu co najmniej doktora
habilitowanego, doświadczenie dydaktyczne i osiągnięcia naukowe. Komisja konkursowa
składać się będzie z prof. Dariusza KOŁODZIEJCZYKA, prof. Marka PAWEŁCZAKA,
prof.

Andrzeja

SZWARCA,

prof.

Piotra

UGNIEWSKIEGO,

prof.

Aleksandra

WOLICKIEGO.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 8
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zwrócił się do Rady o akceptację wniosku o konkurs
otwarty na stanowisko profesora w zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii.
Wymagane kwalifikacje to: specjalizacja w historii Polski XIX wieku i archiwistyce,
doświadczenie dydaktyczne i osiągnięcia naukowe. Komisja konkursowa składać się będzie z
prof.

Agnieszki

BARTOSZEWICZ,

prof.

Sławomira

GAWLASA,

prof.

Michała

KOPCZYŃSKIEGO, prof. Macieja MYCIELSKIEGO, prof. Piotra WĘCOWSKIEGO.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 9
Z uwagi na rezygnację dr. Marka DESZCZYŃSKIEGO zakład XX wieku stanął przed
perspektywą zatrudnienia nowego pracownika. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO, po
konsultacji z prof. Romualdem TURKOWSKIM, zdecydowali się uruchomić nową procedurę
konkursową, która ma podnieść jakość rekrutacji i wyznaczyć nowe standardy. Prócz
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rozmowy z kandydatem komisja ma mieć możliwość wysłuchania 40 minutowego wykładu
poprowadzonego przez kandydata. Wykład ma być otwarty także dla studentów.
Mówca przedstawił następujące warunki konkursu: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
na dwa lata na pełen etat. Wymagane kwalifikacje to: specjalizacja w historii powszechnej
XX wieku, stopień doktora nauk humanistycznych, osiągnięcia naukowe i doświadczenie
dydaktyczne. Dodatkowymi atutami będą: dorobek naukowy obejmujący zagadnienia z
pierwszej połowy XX wieku, znajomość archiwistyki, kontakty zagraniczne oraz uzyskanie
tytułu doktora po 2011 roku.
Termin składania dokumentów upływa 11 stycznia 2017 roku, komisja w składzie prof. Jerzy
KOCHANOWSKI, prof. Alicja KULECKA, prof. Piotr MAJEWSKI, prof. Romual
TURKOWSKI i prof. Aleksander WOLICKI ma wyłonić trzech kandydatów, którzy będą
brali udział w dalszym etapie konkursu.
Termin

rozstrzygnięcia

konkursu

to

23

stycznia

2017

roku.

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, że do zgłoszeń konkursowych
należy dodawać podanie do rektora z informacjami o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych, oraz pisemną zgodę na opublikowanie na stronie Instytutu Historycznego
informacji o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Ma to związek z
modernizacją strony Instytutu na której mają być zamieszczane informacje konkursowe,
dokumenty komisji oraz dossier kandydatów. Jawność tego typu informacji na pomóc w
doskonaleniu standardów procedowania komisji.
Dr Natalia KRÓLIKOWSKA zwróciła się z pytaniem, dlaczego wybrano 2011 jako
kryterium. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że była to propozycja
pracowników zakładu XX wieku, a w kolejnych konkursach lista dodatkowych atutów może
być

rozbudowywana

poprzez

wymogi

stażów,

znajomość

języków

itp.

Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 10
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zwrócił się do Rady o akceptację wniosku o konkurs
otwarty na stanowisko adiunkta naukowego zatrudnionego w ramach grantu na okres 2 lat w
zakładzie Historii średniowiecznej. Wymagane kwalifikacje to: specjalizacja w historii
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średniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem historii kościoła, tytuł doktora nauk
humanistycznych, co najmniej bierna znajomość języków polskiego, angielskiego,
niemieckiego i francuskiego, oraz dorobek naukowy.
Termin składania dokumentów upływa 27 stycznia. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do
3 lutego. Komisja konkursowa składać się będzie z prof. Sławomira GAWLASA, prof.
Romana MICHAŁOWSKIEGO, prof. Łukasza NIESIOŁOWSKIEGO-SPANO.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 11
PRZEWODNICZĄCY poinformował radę o tym, iż następne posiedzenia Rady przewidziane
są 7 grudnia i 11 stycznia.

Ad 12
Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa Instytutu Historycznego przyjęła
protokół z posiedzenia 12 października 2016 r.
PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Naukowej IH UW

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Jarosław Czubaty

mgr Michał Mydłowski
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