Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 18.04.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 18.04.2018 r.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył
posiedzenie i odczytał porządek obrad:
1. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. informacja o bieżącej sytuacji Instytutu
3. sprawy „Światowita”
4. sprawy personalne
5. sprawy dydaktyczne
6. wolne wnioski
Rada jednomyślnie zaakceptowała porządek obrad.
Ad. 1)
Rada Naukowa jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia w dniu
14.03.2018 r.
Ad. 2)
Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska omówiła zasady rozliczania kosztów
ćwiczeń wykopaliskowych, obowiązujące w roku 2018. Na ten cel Instytut Archeologii
uzyskał dotację wysokości 520 tys. zł., co stanowi 80% kwoty wnioskowanej. Dla każdego
studenta uczestniczącego w ćwiczeniach przewidziana jest dopłata za noclegi w wysokości 45
zł za dobę. Osobie prowadzącej grupę przysługuje podobna kwota oraz dodatkowo dieta
wynosząca 30 zł za każdy dzień. Jeżeli faktyczne koszty noclegu okażą się niższe niż
przewidziane dofinansowanie, obowiązuje zasada oszczędności, a prowadzący jest proszony o
zgłoszenie mniejszej liczby dni, aby w ten sposób zmniejszyć kwotę pobranej dotacji. Na
pokrycie kosztów przejazdu w obie strony wyznaczona jest kwota zryczałtowana wynosząca
100 zł, rozliczana na podstawie biletów za przejazd lub faktury za paliwo. W przypadku
korzystania z własnego pojazdu jako środka transportu prowadzący zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Uniwersytetem o wykorzystaniu samochodu w celach służbowych oraz
przeprowadzenia badań lekarskich. W przypadku ćwiczeń terenowych prowadzonych za
granicą bilety lotnicze należy kupować za pośrednictwem firmy „Why not travel?”, która ma
podpisaną umowę z Uniwersytetem. Dyrektor Żuchowska poprosiła o zgłaszanie preliminarzy
na dofinansowanie ćwiczeń terenowych do końca kwietnia do Dyrektora ds. ogólnych dr
Michała Starskiego. W związku z obniżeniem wnioskowanej przez Instytut Archeologii
kwoty o 20% Dyrekcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia kwot zgłaszanych w
preliminarzach. Z uwagi na fakt, iż przy szacowaniu kosztów ćwiczeń Dyrekcja brała pod
uwagę większą liczbę studentów, niż jest w rzeczywistości, Dyrektor Żuchowska wyraziła
nadzieję, że środków z dotacji wystarczy na pokrycie wszystkich preliminarzy, bez
konieczności obniżania kwot wnioskowanych.
Kolejną sprawą poruszoną przez Dyrektor ds. studenckich było nowe rozporządzenie
Dziekana w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych. Obowiązujące dotychczas limity co
do liczby studentów na poszczególnych zajęciach nie uległy zmianie. Pismo wystosowane
przez Dyrekcję Instytutu do Dziekana Wydziału Historycznego w sprawie obniżenia
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liczebności grup wykopaliskowych w niektórych przypadkach do 6-8 osób zostało
rozpatrzone pozytywnie.
Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska poinformowała również, że każdy
pracownik dydaktyczny po otrzymaniu propozycji zajęć na kolejny rok ma dwa tygodnie
czasu na zgłaszanie poprawek i uwag bądź odrzucenie proponowanego pensum. Jeśli w tym
czasie pracownik nie zgłosi zastrzeżeń, oznacza to, iż przyjął pensum.
Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Archeologii dr hab. Krzysztof Jakubiak, który
poinformował, że w związku z poczynionymi na Wydziale Historycznym oszczędnościami
wysokości 2,5 mln. zł, Pani Dziekan przyznała czasowe (na okres ok. 1 roku) podwyżki dla
pracowników Wydziału. Instytut Archeologii dysponuje obecnie środkami pozabudżetowymi
wysokości 128 tys. zł. (wraz z dotacjami rektorskimi), co zdaniem Dyrekcji stanowi dobry
wynik i jest w dużej mierze zasługą poprzedniego Dyrektora ds. ogólnych dr Andrzeja Szeli,
który wprowadził politykę oszczędności. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na prace w
Bocheńcu – działania inwentaryzacyjne oraz przenoszenie obiektów do nowo
wyremontowanego magazynu.
Dyrektor zasugerował także, że w związku ze zwiększoną pulą funduszy na BST jest
możliwość dofinansowania projektów wydawniczych z terminem realizacji do końca
czerwca.
W związku z posiadanymi przez Instytut środkami finansowymi Dyrektor IA dr hab.
Krzysztof Jakubiak zapowiedział przebudowanie strony internetowej Instytutu.
Koordynatorami prac będą dr Przeździecki i dr Bogacki, którzy pokierują ośmioosobowym
zespołem współpracowników. Dyrektor zaprosił wszystkich pracowników do zgłaszania
pomysłów lub chęci współpracy.
Dyrektor zaapelował także do opiekunów naukowych młodych realizatorów grantów
„Preludium” o monitorowanie realizacji ich projektów.
Następnie Dyrektor poprosił redakcję „Światowita” o intensyfikację działań
wydawniczych i zapytał o stopień zaawansowania prac redakcyjnych.
Dr hab. Jerzy Żelazowski, redaktor ‘Światowita” zapowiedział zmiany w prowadzeniu
czasopisma, wynikające z dyskusji w kolegium redakcyjnym. Jeden z głównych celów
redakcji, jakim jest umiędzynarodowienia czasopisma, prowadzi do wniosku, aby scalić
fascykuły A i B oraz wprowadzić artykuły w językach kongresowych. Redakcja proponuje
także rezygnację z publikacji raportów wykopaliskowych. Sugeruje również, w celu
dostosowania „Światowita” do międzynarodowych standardów, nawiązanie współpracy z
zagranicznymi autorami. Obecnie trwają prace nad fascykułem pradziejowym. Kolejny
zaplanowany tom, będzie miał charakter monograficzny i zostanie zredagowany przez dr
Agatę Ulanowską. Następne tomy zostaną wydane jako połączenie obu dotychczasowych
fascykułów. Redakcja oczekuje już na teksty do rocznika 2018. Dr hab. Jerzy Żelazowski
poprosił członków Rady o zachęcanie zagranicznych kolegów do nadsyłania tekstów.
Następnie Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak przedstawił nowe zarządzenie
Dziekana dotyczące konkursów na Wydziale Historycznym. Zgodnie z jego treścią, osobami
powoływanymi do komisji konkursowych nie mogą być osoby związane wcześniej
zawodowo z kandydatem: promotorzy prac licencjackich, magisterskich, czy doktorskich.
Będą obowiązywały także nowe kryteria oceny kandydata. Działania te mają na celu
zapewnienie transparentności procedur konkursowych.
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda zapytał, w jaki sposób będzie ustalany skład komisji,
skoro w momencie składania wniosku o ogłoszenie konkursu, nie wiadomo jeszcze, kto
będzie kandydował na oferowane stanowisko.
Dyrektor odpowiedział, ze zapewne skład komisji konkursowych będzie ustalany po
wyłonieniu kandydatów.
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Dr hab. Mirosław Barwik oświadczył, że dotarły do niego pogłoski o zatrudnieniu
pracownika w Instytucie Archeologii z pominięciem wymaganych procedur, m.in. procedury
konkursowej. Poprosił Dyrekcję o wyjaśnienie tej sytuacji.
Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak odpowiedział, że w bieżącym roku
akademickim w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii przechodzi na emeryturę prof. dr hab.
Andrzej Niwiński. Wcześniej odszedł także prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski. Etat po
profesorze Niwińskim zostanie wygaszony. Według obecnych procedur uniwersyteckich, nie
ma już zatrudnienia w zakładach. Pracownik zostaje zatrudniony na wydziale, a dopiero
potem w instytucie. Nie ma przepisu mówiącego o automatycznym przedłużeniu etatu w
zakładzie po odejściu pracownika na emeryturę. W Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii
powstała inicjatywa zatrudnienia nowego pracownika. Największym lobbystą w tej sprawie,
był jednak pracownik PCMA, który na ten temat przeprowadził rozmowy z prorektorem. W
opinii Dyrektora sytuacja taka jest niezrozumiała. Pani Dziekan otrzymała informację od
władz uczelni z sugestią dotyczącą zatrudnienia nowego pracownika w Instytucie
Archeologii. W ten sposób pominięte zostały wszystkie wymagane procedury. Dr hab.
Sławomir Rzepka, kierownik Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii wystąpił z wnioskiem o
zatrudnienie, ale jest to w tej sytuacji bezprzedmiotowe, bo sprawa została już załatwiona
ponad procedurami.
Dr hab. Anna Wodzińska zapewniła, że dr hab. Sławomir Rzepka postępował zgodnie z
procedurami. Wyjaśniła, że ona oraz dr Dorota Dzierzbicka biorą udział w pracach w ramach
grantu badawczego i nie mogły realizować zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze.
Zwróciły się z prośbą o zatrudnienie pracownika, który zastąpi je w prowadzeniu zajęć (w
sumie pół etatu). Drugą połowę etatu zapewnił J.M. Rektor UW.
Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak przyznał, że w przygotowaniu był stosowny
wniosek o wszczęcie procedur konkursowych w Instytucie Archeologii. Procedury zostały
jednak pominięte.
Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska wyjaśniła, że nawet w przypadku
wniosków o zatrudnienie pracownika do realizacji grantu wymagane jest uzyskanie akceptacji
Rady Instytutu i Rady Wydziału.
Rada Naukowa wyraziła zaniepokojenie sposobem przeprowadzania sprawy
zatrudnienia pracownika w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii, z pominięciem wszystkich
standardów, które są wymagane i poza obowiązującymi procedurami.
Ad. 3)
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi redaktora „Światowita” dr hab. Jerzego
Żelazowskiego na temat zmian proponowanych przez kolegium redakcyjne w redagowaniu i
wydawaniu czasopisma, przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz
Lewartowski wyraził opinię, że rubryka pt. „Kronika wykopaliskowa” powinna zostać
zachowana w nowej wersji „Światowita”.
Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak odparł, że rubryka taka nie byłaby
recenzowana.
Rada Naukowa zaapelowała do redakcji „Światowita” o ogłoszenie „call for papers” do
kolejnego tomu w sposób zapewniający jak najszersze dotarcie do potencjalnych autorów z
zagranicy.
Ad. 4)
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo Dyrektora Instytutu Archeologii skierowane do Rady Naukowej IA UW w sprawie
rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją w wymiarze pełnego etatu w
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Instytucie Archeologii UW na czas nieokreślony, od dnia 1 października 2018 r.
Przewodniczący Rady odczytał warunki konkursu.
Proponowany skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Prof. dr hab. Barbara Lichocka (IKŚiO PAN)
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Prof. dr hab. Adam Łajtar
Dr hab. Mirosław Barwik
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej jednomyślnie.
Ad. 5)
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo dr Dagmary Wielgosz-Rondolino skierowane do Rady Naukowej IA w sprawie
zaakceptowania jej jako promotora pomocniczego pracy magisterskiej przygotowywanej
przez Evę Eshak pt. „Syrian mission in Amrith-Marathos 1954-1960. An overview of the
results of archaeological excavations through the documents in the archives of Nassib Saliby”,
pod kierunkiem emerytowanego pracownika UW, prof. dr hab. Michała Gawlikowskiego.
Dr hab. Anna Wodzińska wyjaśniła, że w przypadku promotorów emerytowanych
decyzję musi podjąć dziekan wydziału. Niezbędne jest w takiej sytuacji powołanie opiekuna
pracy spośród pracowników czynnych zawodowo.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
zaproponował przeformułowanie wniosku w taki sposób, że prof. dr hab. Michał
Gawlikowski będzie promotorem pracy a dr Dagmara Wielgosz-Rondolino jej opiekunem.
Rada Naukowa poparła tak sformułowany wniosek przy jednym głosie wstrzymującym
się.
Następnie przewodniczący Rady Naukowej IA odczytał pismo dr Marty Żuchowskiej
do Rady Naukowej IA z prośbą o akceptację jej jako promotora pracy magisterskiej,
przygotowywanej przez Bartosza Kacprzaka pt. „Analiza porównawcza broni strzeleckiej
plemion Xiongnu i Hunów europejskich”. Pomimo iż dr Żuchowska nie uzyskała jeszcze
habilitacji, jest obecnie jedyną specjalistką w badanej w ramach w/w pracy dziedzinie w
Instytucie Archeologii.
Rada Naukowa poparła wniosek jednomyślnie.
Rada zapoznała się ze zgłoszonymi tematami prac dyplomowych, przygotowywanych w
Instytucie Archeologii i przyjęła je do wiadomości.
Ad. 6)
W związku z uwagami członków Rady Naukowej, że ćwiczenia powierzchniowe
mające dawniej ściśle wyznaczony termin, rozciągają się obecnie na okres do trzech tygodni,
powodując absencję studentów na zajęciach, Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak
wyjaśnił, że należy zastanowić się nad powrotem do dawnego systemu, pozwalając jedynie w
wyjątkowych sytuacjach na przekraczanie wyznaczonego terminu powierzchniówek.
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zauważył, że dla prowadzących zajęcia dużym
ułatwieniem byłby dostęp do informacji, ilu studentów bierze udział w ćwiczeniach
powierzchniowych, aby móc podjąć decyzję o realizacji lub odwołaniu zajęć.
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Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski zwrócił się do Dyrekcji Instytutu i członków Rady
Naukowej z prośbą o zorganizowanie promocji książki autorstwa prof. Jerzego
Gąssowskiego, emerytowanego pracownika IA UW, pt. „Indianie Ameryki Północnej”.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zapewnił, że
Dyrekcja rozważy prośbę.
Następnie przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
Protokołowała:
Marzena Łuszczewska
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