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W okresie kilkudziesięcioletniej 

mojej pracy w Akademii Medycz-

nej kilka razy zmieniano ustawę 

o szkolnictwie wyższym, wprowa-

dzając różne zmiany. Dotyczyły one 

również stopni naukowych, tytułów 

naukowych oraz związanych z tym 

stanowisk w uczelni. W wyniku 

tych zmian powstało wiele różnych 

interpretacji i niewłaściwego okreś-

lania tytułów i stanowisk, zarówno 

w języku potocznym, jak i urzędo-

wym (szyldy, papier fi rmowy, wi-

zytówki, wpisy w indeksach itp.). 

Do 1932 r. absolwentom wydziału 

lekarskiego automatycznie przyzna-

wano stopień doktora wszech nauk 

lekarskich, a od 1933 r. absolwenci 

otrzymywali tytuł lekarza z prawem 

ubiegania się o stopień doktora me-

dycyny. W latach 1952–1958 w miej-

sce „dr med.” i „dr hab.” wprowadzo-

no odpowiednio „kandydata nauk” 

i „doktora nauk” (system sowiecki). 

Byli też „docenci mianowani” („mar-

cowi”) – bez habilitacji. Po paru la-

tach przywrócono stopień „dr med.” 

(i taki stopień ja posiadam), który 

w 1965 r. zamieniono na „dr n. med.”, 

i stopień „dr hab.”, który upoważniał 

do uzyskania w uczelni stanowiska 

docenta. Stanowisko to otrzymałem 

w 1975 r. Obecnie nie ma takiego 

stanowiska, a nazywanie „dr hab.” 

„docentem” jest tylko określeniem 

zwyczajowym. W pierwszych latach 

po wojnie niektórych kierowników 

klinik lub zakładów, którzy nie po-

siadali stopnia naukowego lub tylko 

doktorat zatrudniano na stanowi-

sku „zastępcy profesora”. Istniały 

też przypadki „profesorów miano-

wanych” bez habilitacji. Tytuły na-

Belweder – tytuły profesorskie

Moja Akademia
cz. 23

Bogdan Łazarkiewicz

ukowe profesora nadzwyczajnego 

i profesora zwyczajnego można było 

uzyskać po habilitacji. Wymagało to 

ustalonej procedury z oceną cało-

ści dorobku, w tym przede wszyst-

kim naukowego, przez recenzentów 

i Radę Wydziału. Tytuły profesorskie 

zatwierdzała Rada Państwa, a wrę-

czał osobiście Przewodniczący Rady 

Państwa, obecnie Prezydent Rzecz-

pospolitej Polskiej. Po uzyskaniu 

tytułów naukowych można było 

uzyskać w uczelni stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego, a następnie 

stanowisko profesora zwyczajnego. 

I tu podkreślam, że stopnie nauko-

we i tytuły naukowe nadawano „na 

zawsze”, a stanowiska obowiązywały 

tylko w danej uczelni. 

W ostatnich latach w miejsce tytu-

łów naukowych profesora nadzwy-

czajnego i profesora zwyczajnego 

wprowadzono jeden tytuł – profeso-

ra. Utrzymano natomiast stanowi-

ska profesora nadzwyczajnego i pro-

fesora zwyczajnego. Kończąc wątek 

o stopniach i tytułach naukowych, 

przytaczam pismo ministra zdro-

Pismo Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o uznaniu nominacji 

dr. Jerzego P. na starszego pracownika naukowego w Instytucie 

Naukowo-Badawczym ZSRR za równoważne z nominacją na docenta w PRL 
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Kiedy zbliżył się do naszego stołu, 

byliśmy już przy kawie. Moja żona, 

już po paru kieliszkach, zwróciła się 

do prof. Jabłońskiego: „Panie Profe-

sorze, dziękuję Panu za chłopa”. „Ja-

kiego chłopa?” – zapytał. „Mojego 

męża, że Pan go zrobił profesorem”. 

Zaczął się śmiać i w tym momen-

cie wypuścił fi liżankę, oblewając się 

kawą. Oczywiście, natychmiast kel-

nerzy zdjęli marynarkę i parę chwil 

później przynieśli następną. Wte-

dy też zwróciliśmy uwagę na znie-

kształcone palce Profesora i trzęsące 

się ręce. 

Po paru godzinach wyszliśmy z Bel-

wederu, zrobiło się szarawo i zaczął 

padać deszcz ze śniegiem (koniec 

października). Pod główną bramą 

poza wartownikami stał samochód 

Wojskowej Służby Wewnętrznej 

był i radiowóz Milicji Drogowej, a ja 

mam wsiadać po paru kieliszkach do 

samochodu… Powiedziałem mili-

cjantom „z kim piłem”, a ci pozwolili 

mi wsiąść do naszego samochodu 

i towarzyszyli nam radiowozem do 

Wilanowa, gdzie czekała nas kolacja 

z rodziną. 

Osiem lat później podobna pro-

cedura w uczelni i podróż do Bel-

wederu. Tytuł naukowy profesora 

zwyczajnego nadany uchwałą Rady 

Państwa z 9 maja 1989 r. wręczył mi 

Wojciech Jaruzelski, ówczesny Prze-

wodniczący Rady Państwa. Poczę-

stunek w Belwederze ograniczył się 

do kawy i drobnych ciasteczek. 

wia i opieki społecznej z 28 wrze-

śnia 1978 r., gdzie powołując się 

na porozumienie zawarte między 

rządem PRL a rządem ZSRR z dnia 

10 maja 1974 r., uznano nominację 

na starszego pracownika naukowego 

w Instytucie Naukowo-Badawczym 

ZSRR za równoważne z nominacją 

na docenta PRL.

Siedem lat po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora habilitowane-

go i mianowaniu mnie docentem 

(1975 r.) w 1979 r., na wniosek dzie-

kana, profesora Zbigniewa Knapika, 

Rada Wydziału Lekarskiego powoła-

ła komisję i trzech recenzentów, roz-

poczynając procedurę do tytułu na-

ukowego profesora nadzwyczajnego 

(ocena dorobku naukowego, chi-

rurgicznego, dydaktycznego, liczne 

dokumenty itp.). Po dwóch latach, 

19 czerwca 1981 r., Przewodniczący 

Rady Państwa, prof. Henryk Jabłoń-

ski podpisał nadanie mi tytułu profe-

sora nadzwyczajnego. W paździer-

niku zatelefonował do mnie minister 

zdrowia, informując, że w następną 

środę w Belwederze będzie uroczy-

ste wręczenie aktów nominacyjnych 

i zaproponował, abym przemówił 

w imieniu promowanych. Przyzwy-

czajony do systemu, w jakim żyliśmy, 

oczekiwałem, że „ktoś” mi powie coś 

więcej, a może zechce sprawdzić, co 

będę mówił? Nic takiego nie miało 

miejsca, a jedynie po wejściu do Bel-

wederu podszedł do mnie człowiek, 

zapytał „czy profesor Łazarkiewicz?” 

i powiedział: „Będziecie stać w czte-

rech rzędach, pan w pierwszym, 

i kiedy na pana pójdą refl ektory, 

zrobi pan krok do przodu i zacznie 

mówić”. 

Do Warszawy pojechałem z moją 

żoną Wiesławą, wizytowo ubrani 

(ja w smokingu) i około godziny 11 

weszliśmy do Belwederu. Punktual-

nie o godzinie 12 zaczął bić zegar na 

kominku, otworzyły się drzwi i uka-

zała się świta na czele z profesorem 

Henrykiem Jabłońskim. Był minister 

zdrowia, minister kultury i sztuki, 

minister edukacji narodowej, wice-

ministrowie i nieznani mi urzędni-

cy. Przewodniczący Rady Państwa 

powitał nas, wygłaszając kilkumi-

nutowe przemówienie, a następnie 

wręczył dyplomy o nadaniu tytułu 

naukowego. Zgodnie z „instrukcją” 

zrobiłem krok do przodu i dziękując 

w imieniu promowanych powiedzia-

łem kilka zdań, a na zakończenie, 

parafrazując znane określenie salus 

aegroti zacytowałem salus rei publi-

cae lex suprema esto. Żony i towa-

rzyszące nam rodziny obserwowały 

uroczystość przez szeroko otwarte 

drzwi pokoju sąsiedniego. 

Następnie prof. H. Jabłoński za-

prosił wszystkich na poczęstunek. 

Tytuły profesorskie otrzymało około 

30 osób, medycy i pracownicy kul-

tury. Poczęstunek był obfi ty, z gorą-

cymi daniami, trunkami i kelnera-

mi. Prof. H. Jabłoński i ministrowie 

podchodzili kolejno do stolików. 

Powołanie na stanowisko docenta (1975 r.) oraz nadanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego nauk medycznych 

(1981 r.) i profesora zwyczajnego nauk medycznych (1989 r.) 
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