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Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – utwo-
rzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora w  co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawi-
cielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo 
o  szkolnictwie wyższym i  nauce. Rektorzy zrzeszeni w  KRASP mogą działać 
w  ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami 
KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne, 
a  uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów 
magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje 
zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzy-
szonej. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 
7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających 
wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. 

W następstwie uchwalenia w lipcu 2005 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym oraz uchwalenia we wrześniu 2005 r. przez Zgromadzenie Plenarne 
KRASP Statutu, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich uzyskała 
„umocowanie ustawowe”; uzyskała też prawa i  obowiązki wynikające z  prze-
pisów ustawy. Od 1 października 2006 r. KRASP prowadzi działalność jako 
odrębny podmiot prawny, zarejestrowany w Krajowym rejestrze urzędowym 
podmiotów gospodarki narodowej oraz w urzędzie skarbowym. 

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni człon-
kowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. 
Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego 
i  zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju 
szkolnictwa wyższego, nauki i  kultury. Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad 
etyki zawodowej, odpowiedzialności i  konstytucyjnej zasady autonomii szkół 
wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we 
wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. 

W szczególności KRASP:

  występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa  
wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska 
akademickiego, 

  wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach doty-
czących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Organy władzy publicznej 
mają natomiast obowiązek zasięgać opinii KRASP w sprawach:

 -  zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań 
naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 
zarządzania uczelniami, kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy 
materialnej szkół wyższych,

 -  projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego,

 -  projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego,  
nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą, 

 -  rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

KRASP zrzesza 108 uczelni członkowskich, w tym 12 uczelni niepublicznych.  
9 uczelni zawodowych, w tym 5 uczelni niepublicznych, ma status uczelni sto-
warzyszonej KRASP. 

W uczelniach KRASP kształci się 77% populacji studentów w Polsce. KRASP 
jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i  nauki 
w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Organami zbiorowymi KRASP są: Prezydium i Zgromadzenie Plenarne. W po-
nad 20-letniej historii KRASP odbyło się około 40 posiedzeń Zgromadzenia 
i ponad 100 posiedzeń Prezydium. 

W ostatniej kadencji (2012-2016) KRASP podejmowała co roku ok. 20 uchwał 
i stanowisk. Ponadto przygotowywała ok. 60 opinii odnoszących się do projek-
tów aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

Rektorzy uczelni członkowskich KRASP mogą działać w  ramach konferencji 
rektorów poszczególnych typów szkół wyższych:

 • UNIWERSYTETÓW – KRUP (20 uczelni);

 • UCZELNI TECHNICZNYCH – KRPUT (21 uczelni);

 • UCZELNI ROLNICZYCH I PRZYRODNICZYCH – KRURiP (6 uczelni);

 • UCZELNI PEDAGOGICZNYCH – KRUPed (5 uczelni);

 • UCZELNI EKONOMICZNYCH – KRUE (5 uczelni);

 • UCZELNI MEDYCZNYCH – KRAUM (9 uczelni);

 • UCZELNI ARTYSTYCZNYCH – KRUA (18 uczelni);

 • UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – KRAWF (6 uczelni);

 •  UCZELNI WOJSKOWYCH I UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH – KRPUW 
(3 uczelnie);

 • AKADEMICKICH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH – KRAUN (12 uczelni);

 • UCZELNI TEOLOGICZNYCH (3 uczelnie).
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Fundacja Rektorów Polskich – jedna z wiodących instytucji na świecie zajmują-
cych się badaniami nad szkolnictwem wyższym, w tym jedną z dwóch instytucji 
w Polsce wg. Boston College Center for International Higher Education. W FRP 
powstały w okresie ostatnich 15 lat kluczowe dla rozwoju szkolnictwa wyższego 
dokumenty strategiczne oraz raporty z przeprowadzonych badań, a także pro-
jekty o charakterze legislacyjnym.

FRP jest niezależną organizacją pozarządową założoną w czerwcu 2001 r. przez 
80 rektorów uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich. 

Zgodnie ze swoją misją Fundacja:

  działa na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, 

  wspiera politykę naukową, edukacyjną i kulturalną Państwa oraz osoby 
i instytucje działające na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, 

  działa na rzecz wysokich standardów etycznych w dziedzinie edukacji 
i badań naukowych.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z  Instytutem 
Społeczeństwa Wiedzy.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną instytucją pozarządową 
o charakterze placówki badawczej. Instytut, o statusie prawnym Fundacji, został 
założony w 2003 r. przez Fundację Rektorów Polskich oraz Konsorcjum Uczelni 
Niepaństwowych.

Celem ISW jest prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i sys-
temem badań naukowych oraz polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną 
państwa, a także wspomaganie procesu kształtowania się i rozwoju społeczeń-
stwa wiedzy, a w szczególności:

  merytoryczne wspieranie procesu rozwoju i doskonalenia systemu edukacji 
narodowej w Polsce, a w tym zwłaszcza systemu szkolnictwa wyższego,

  działania na rzecz doskonalenia oraz wspomaganie rozwoju systemu badań 
naukowych, jako czynnika przyśpieszania społecznego, gospodarczego 
i cywilizacyjnego rozwoju kraju,

  przedstawianie i promowanie rozwiązań systemowych sprzyjających 
wdrażaniu efektów badań naukowych do praktyki gospodarczej.

FRP-ISW wspierają politykę państwa i  działalność KRASP na rzecz rozwoju 
systemu szkolnictwa wyższego (koncepcje, wizja, strategia, wspieranie procesu 
legislacyjnego, …)

FRP-ISW wspierają uczelnie i  ich reprezentacje (KRASP, KRePSZ, KRZaSP) 
w obszarze doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego oraz polityki i strategii 
rozwojowych w  odniesieniu do sektora wiedzy (doradztwo, publikacje, instru-
mentum rozwoju – benchmarking, doskonalenie kwalifikacji kadry kierowniczej).

Głównym celem think-tanku FRP-ISW jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, 
nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, 
a  w  tym wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i  kulturalnej Państwa oraz 
osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, a także 
wspierania i wyróżnianie młodych pracowników naukowych.

Think-tank  
Fundacja Rektorów Polskich (FRP) –  
Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW)

Organy statutowe Fundacji Rektorów Polskich:

RADA:

Przewodnicząca: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow 
Wiceprzewodniczący: prof. Tadeusz Szulc 
Sekretarz: prof. Andrzej Eliasz

CZŁONKOWIE RADY: 

prof. Józef Kuczmaszewski, prof. Stanisław Lorenc, prof. Leszek Pączek,  
prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, Ks. prof. Andrzej Szostek,  
prof. Tadeusz Więckowski, prof. Ryszard Zimak

ZARZĄD: 

Prezes: prof. Jerzy Woźnicki,  
prof. nzw. Ewa Chmielecka, prof. Andrzej Kraśniewski

Organy statutowe Instytutu Społeczeństwa Wiedzy:

RADA: 

Przewodniczący: prof. Andrzej Eliasz
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prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Andrzej Koźmiński, 
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ZARZĄD: 

Dyrektor: prof. Jerzy Woźnicki
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Instytut Społeczeństwa Wiedzy
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e-mail: frpfund@pw.edu.pl | www.frp.org.pl
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Politechnika Warszawska  
(PW) 

Politechnika Warszawska (PW) jest jednym z  najważniejszych w  Polsce 
ośrodków kształcących i prowadzących badania w obszarze nauk technicznych. 

Politechnika Warszawska działa pod swą obecną nazwą od 1915 r. Uczelnia 
przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, 
utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i konty-
nuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji 
Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława 
Rotwanda. 

Renomę Politechniki Warszawskiej nieprzerwanie budują liczne sukcesy – 
naukowców, pracowników, jak również studentów oraz współpracujących 
z  Politechniką Warszawską przedsiębiorców. Tu najśmielsze pomysły i  teorie 
nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami.

Na Politechnice Warszawskiej powstają liczące się w kraju i zagranicą projekty 
oraz opracowania naukowe. O  randze PW świadczą liczne umowy o  współ-
pracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne projekty 
badawcze.

Oferta uczelni, adresowana do kandydatów na studia, jest stale rozbudowy-
wana i dostosowywana do wyzwań współczesnego świata: zwiększa się liczba 
kierunków kształcenia, powiększa się elastyczność systemu studiowania, do-
chodzą nowe atrakcyjne możliwości, jak choćby studia w języku angielskim oraz 
studia na odległość (przez Internet). 

Na uczelni funkcjonuje ponad 150 kół naukowych. Realizowane przez stu-
dentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w  toku  
studiów z umiejętnościami praktycznymi.

Politechnika Warszawska jest najlepszą polską uczelnią technicznych 
w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 (14. z rzędu wygrana w tym 
zestawieniu) i trzecią uczelnią akademicką w kraju. Zajmuje też pierwsze miej-
sce wśród polskich uczelni w Rankingu Perspektyw w kryterium Absolwenci na 
rynku pracy (2019).

Absolwenci PW są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Potwierdzają 
to wyniki Badania Losów Absolwentów 2019. 41% absolwentów PW otrzymało 
propozycję pracy bezpośrednio od pracodawcy, a 62% absolwentów znajduje 
zatrudnienie w  firmach o  zasięgu międzynarodowym. 79,7% absolwentów II 
stopnia wykonuje pracę zgodną z  kierunkiem studiów. 78,5% absolwentów  
II stopnia jest zadowolonych ze studiowania na Politechnice Warszawskiej.

Władze uczelni w kadencji 2016–2020

Jego Magnificencja 
Rektor Politechniki Warszawskiej 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 

Prorektor ds. Ogólnych 
prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

Prorektor ds. Nauki 
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Prorektor ds. Studiów 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein

Prorektor ds. Rozwoju 
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

Prorektor ds. Studenckich 
dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prorektor ds. Filii w Płocku 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
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