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PLATFORMA WYMIANY NAUKOWEJ PAU

WYDAWNICTWO PAU POLECA - link

Półtora roku temu ukazał się w PAUzie (504) felieton pod tym samym tytułem i dotyczył tej samej sprawy, którą 
poruszamy dzisiaj. Chodzi o wstrzymywanie (od 2018 roku) prezydenckiego podpisu pod wnioskiem profesorskim 
dra hab. Michała Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który przeszedł wszystkie merytoryczne i formalne etapy 
obowiązującej procedury. Okazuje się, że sprawa nie została załatwiona do dzisiaj, co sprowokowało grono uczo-
nych do wystosowania listu otwartego, w którym wzywają do bezzwłocznego zakończenia tej procedury awansowej, 
Publikujemy poniżej treść listu oraz link do długiej listy jego sygnatariuszy.

Redakcja

Podpis prezydenta

lista sygnatariuszy − link

Od 2018 roku dr hab. Michał Bilewicz, wy-
bitny psycholog społeczny, kierownik Centrum 
Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie War-
szawskim, oczekuje na nadanie mu tytułu profe-
sora przez Prezydenta RP. Centralna Komisja do 
spraw Stopni i Tytułów (od 1 stycznia br. zastąpiona 
przez Radę Doskonałości Naukowej) i niezależni 
recenzenci podkreślili w swych opiniach wyjątko-
wo wysoki poziom naukowy twórczości Michała 
Bilewicza. Argumenty Kancelarii Prezydenta − 
uzasadniające zwłokę w zakończeniu procedury 
nadawania tytułu profesorskiego − sugerują, że 
Kancelaria uzurpuje sobie prawo do przeprowa-
dzania niezależnych ocen twórczości naukowej  
dr. hab. Bilewicza czy też rzetelności recenzentów. 
W tej sprawie zabierali już głos sami recenzenci 
powołani przez Centralną Komisję oraz Senat Uni-
wersytetu Warszawskiego, podkreślając naruszenie 
przez Kancelarię Prezydenta uprawnień i wyrażając 
zaniepokojenie nieuzasadnioną zwłoką we wręcze-
niu nominacji profesorskiej dr. hab. Bilewiczowi 
przez Prezydenta RP. 

W Polsce przywiązuje się wielką wagę do 
nadawania stopni i tytułów naukowych. Szczególnie 
uroczysty charakter ma przyznawanie tytułu nauko-
wego profesora, który nadawany jest osobom re-
prezentującym najwyższy poziom naukowy i speł-
niającym najwyższe standardy moralne i etyczne. 
Podkreśleniem wagi tego tytułu było i jest to, że 
formalnie nadaje go Prezydent RP. Jedyną podstawą 
merytoryczną nadania tytułu jest jednak wniosek 
Centralnej Komisji, a dziś Rady Doskonałości Na-
ukowej, specjalnej instytucji wybranej w wyborach 
przez środowisko akademickie kraju. Ocena dorobku 
kandydata odbywa się w drodze wielopoziomowej 

procedury, przeprowadzanej z najwyższą staran-
nością i obiektywizmem przez niezależne grupy 
recenzentów oraz członków Centralnej Komisji, 
a obecnie Rady Doskonałości Naukowej. Ustawa 
nie przewiduje merytorycznego badania wniosku 
przez urząd Prezydenta RP. 

Procedura, skrótowo opisana powyżej, w swej 
zasadzie obowiązywała w Polsce także przed 1989 r.,  
z tym że tytuł nadawał organ Rada Państwa. Wiemy, 
że w tamtym okresie była ona wielokrotnie naru-
szana przez nielegalne interwencje władz partyj-
nych i państwowych. Wielu wybitnych uczonych 
latami oczekiwało na przyznany im przez środowisko 
akademickie tytuł a szereg procedur zakończyło się  
dopiero po upadku systemu komunistycznego.  
W latach 90-tych przeprowadzane były specjalne  
postępowania, które wykazały, że nielegalne wstrzy-
mywanie nadania tytułu naukowego było używane 
jako środek karania naukowców uważanych przez 
ówczesne władze za politycznie niepoprawnych. 

Niżej podpisani uważają za swój obowiązek 
zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, że inge-
rencja najwyższego urzędu RP w prawną i zwycza-
jową procedurę nadawania tytułu profesorskiego 
musi budzić skojarzenia ze wspomnianymi wyda-
rzeniami z lat poprzednich. Uważamy, że wyko-
rzystywanie urzędu prezydenta do dyskryminacji 
naukowców, którzy uważani są przez sprawujących 
władzę za niepoprawnych politycznie — cokolwiek 
zresztą ma to oznaczać — nie może mieć miejsca  
w praworządnym i demokratycznym Państwie i wzy-
wamy do bezzwłocznego wypełnienia przez Pana 
Prezydenta wszelkich formalności związanych  
z nadaniem dr hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu 
profesora. 

link do strony, na której można podpisać się pod listem:
https://www.petycjeonline.com/list_w_sprawie_nadania_tytuu_profesora_dr_hab_michaowi_bilewiczowi_prof_uw
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