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UCHWAŁA NR 94 
RADY WYDZIAŁU HISTORII  

 
z dnia 26 października 2022 r. 

 
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji lokalowej  

Wydziału Historii 
 

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) oraz § 6 pkt 11 Regulaminu Wydziału Historii (Monitor UW z 2020 r. 
poz. 129) Rada Wydziału Historii przyjmuje następujące stanowisko: 

§ 1 
Rada Wydziału Historii UW wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją 

lokalową Wydziału i decyzjami, które mogą skutkować odsunięciem w czasie 
perspektywy przywrócenia warunków do normalnego funkcjonowania Wydziału i jego 
Biblioteki. 

W wyniku ustaleń z dnia 10 lipca 2020 r. księgozbiór Instytutu Historii Sztuki został 
czasowo umieszczony w magazynie czasopism naszej Biblioteki, na poziomie „0” tzw. 
szklanego budynku, co oznacza, że od ponad dwóch lat Biblioteka Wydziału Historii nie 
dysponuje konieczną przestrzenią do właściwego realizowania swoich zadań. Wraz 
z użyczeniem Instytutowi Historii Sztuki przestrzeni magazynowej Biblioteka Wydziału 
Historii przekazała Wydziałowi Nauk o Kulturze i Sztuce w czasowe użytkowanie również 
pomieszczenia pracy bibliotekarzy. Sytuacja ta – w połączeniu z dynamicznym 
przyrostem księgozbioru m.in. w ramach realizacji licznych projektów badawczych (NCN, 
NPRH, ERC) – skutkuje pogarszającymi się warunkami działania: w Bibliotece nie ma ani 
jednego miejsca pracy dla pracowników naukowych oraz doktorantów i doktorantek, 
a bibliotekarze wykonują swe zadania w warunkach dalekich od oczekiwanej normy. 
Dodatkowo przechowywanie zbiorów odbywa się w coraz trudniejszych warunkach. 
Powyższe okoliczności powodują, że sprawa poprawy warunków funkcjonowania 
Biblioteki Wydziału Historii stała się kluczowa dla naszej społeczności, a zatem pilna 
poprawa tych warunków leży w żywotnym interesie całej Uczelni.  

W związku z powyższą sytuacją Rada Wydziału Historii:  
1) uważa za wiążące porozumienie zawarte między instytutami dawnego Wydziału 

Historycznego z dn. 24 lipca 2020 r. i zaakceptowane przez JM Rektora UW. 
Nieuszanowanie tego porozumienia byłoby bardzo niebezpiecznym precedensem 
w skali całego Uniwersytetu;  

2) zauważa jednocześnie, że sprawą odrębną są techniczne i finansowe możliwości 
zapewnienia realizacji tego porozumienia w odniesieniu do powierzchni użytkowanej 
przez WNKS, a więc perspektywa czasowa powrotu do normalności działania 
Wydziału Historii i jego Biblioteki.  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
WYDZIAŁ HISTORII 
 



Biorąc to pod uwagę, zwracamy się do Władz UW, Kanclerza UW oraz do Władz 
WNKS o jak najszybsze wspólne wypracowanie ustaleń, w efekcie których powstanie 
jasny harmonogram zwolnienia powierzchni zajmowanej przez WNKS w tzw. szklanym 
budynku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Dziekan Wydziału Historii: Ł. Niesiołowski-Spanò 
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