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Wstęp

Mija 25 lat od utworzenia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. Wyrosła ona z po-
trzeby środowiska, potrzeby istnienia instytucji 
reprezentującej wspólne interesy uczelni akade-
mickich. Choć początki były burzliwe i nie zawsze 
łatwe, dziś KRASP jest podmiotem umocowanym 
prawnie w ramach ustawy – Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce, a głos rektorów jest słyszalny 
nie tylko w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki, 
ale również w kwestiach dotyczących edukacji i in-
nych sfer życia publicznego. W ciągu ćwierćwiecza 
funkcjonowania KRASP udało się skonsolidować 
środowisko rektorów, a sama Konferencja liczy dziś 
już 109 członków i 8 członków stowarzyszonych, 
które razem odpowiadają za kształcenie około 
70% studentów w Polsce. Od momentu powołania 
KRASP, Konferencja stoi na staży wartości akade-
mickich, w tym zasad etyki zawodowej, odpowie-
dzialności i konstytucyjnej zasady autonomii uczelni 
akademickich.

Wspominając o licznych i niebywałych sukcesach 
KRASP, nie można zapomnieć o ludziach, którzy ją 
tworzyli i mieli istotny wpływ na rozwój instytucji 
i budowania jej pozycji zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Tym samym oddajemy Państwu publikację, 
w której zawarto cytaty z wypowiedzi Przewodni-
czących poprzednich kadencji Konferencji. Każdy 
z nich z retrospekcji ocenia dokonania i dorobek, 
opowiada o kluczowych projektach i wyzwaniach 

oraz wskazuje rolę, jaką Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich powinna pełnić w przy-
szłości. Wybrane fragmenty pochodzą z rozmów 
przeprowadzonych w ramach cyklu jubileuszowych 
podcastów i dostępne są w sieci, na kanale Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w ser-
wisie YouTube oraz na portalach streamingowych 

– Spotify i Apple Podcasts.

W materiale ujęto również wspomnienie o nieży-
jących już Przewodniczących KRASP – rektorach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. 
Aleksandrze Koju oraz prof. Franciszku Ziejce – 
opracowane pod redakcją prof. Jacka Popiela, obec-
nego rektora UJ i wiceprzewodniczącego KRASP. 
Osobistym podsumowaniem jest tekst prof. An-
drzeja Kraśniewskiego, Sekretarza Generalnego 
KRASP w latach 1999-2020, zatytułowany „25 lat 
KRASP – spojrzenie od kuchni”, ukazujący kulisy  
codziennego funkcjonowania instytucji.

Podsumowując 25-letnią historię istnienia Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
patrzymy w przyszłość, wierząc jednocześnie, że 
wszystkie życzenia Przewodniczących KRASP speł-
nią się, a sama Konferencja wciąż będzie odgrywać 
kluczową rolę w obszarze szkolnictwa wyższego 
i nauki.
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Liderzy KRASP



w latach 1997-1999 
prof. dr hab. Aleksander Koj

w latach 1999-2002 
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

w latach 2002-2005 
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

w latach 2005-2008 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty

w latach 2008-2012 
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

w latach 2012-2016 
prof. dr hab. Wiesław Banyś

w latach 2016-2020 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

w obecnej kadencji 2020-2024 funkcję Przewodniczącego sprawuje 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

25 LAT KRASP
we wspomnieniach i cytatach

W 25-letniej działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
funkcję Przewodniczącego KRASP pełnili:
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Prof. Aleksander Koj (26 II 1935 – 29 XII 2016), 
biochemik, biolog molekularny, profesor nauk przy-
rodniczych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie w latach 1987-1990, 1993-1999.

Pierwszy Przewodniczący KRASP (1997-1999), 
który uczestniczył od samego początku w realiza-
cji idei powołania Konferencji zrzeszającej polskie 
uczelnie akademickie. Już w połowie lat 90. XX 
wieku powstała Konferencja Rektorów Uczelni 
Autonomicznych (KRUA), której Koj został prze-
wodniczącym (do Konferencji należały uczelnie 
posiadające prawo habilitowania i zatrudniające co 
najmniej 60 profesorów tytularnych). W następnych 
latach kilku profesorów polskich uczelni, m.in. Miro-
sław Handke, Stefan Jurga, Janina Jóźwiak, Kazimierz 
Kosiniak-Kamysz, Zdzisław Kleinrok, Aleksander Koj, 
Jerzy Osiowski, Michał Seweryński, Włodzimierz Si-
wiński, Jerzy Wiatr, Jerzy Woźnicki, prowadzili roz-
mowy o konieczności powołania szerokiej formuły 
organizacyjnej dla polskich uczelni. W tym gronie 
wiodącą rolę odegrał bez wątpienia prof. Koj, który 
nie tylko przewodził spotkaniom organizacyjnym, 
wymyślił nazwę Konferencji (Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich), ale i określił pierwszą 
strukturę tego zrzeszenia rektorów polskich uczelni. 
W tych rozmowach momentem przełomowym było 
posiedzenie KRUA w styczniu 1997 r. odbywające 
się na Uniwersytecie Warszawskim, na którym 
rektor Koj po raz pierwszy publicznie przedstawił 
projekt powołania KRASP. Umiejętności organiza-
cyjno-mediacyjne prof. Koja (wspieranego znacząco 
przez J. Woźnickiego) w pełni uwidoczniły się na hi-
storycznym zebraniu założycielskim KRASP w dniu  
7 czerwca 1997 r. w Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. W trudnych rozmowach 
prowadzonych w gronie około stu rektorów, którzy 

przybyli do Krakowa, prof. Koj potrafił w sposób 
godny upamiętnienia niwelować istniejące różnice 
pomiędzy uczelniami, przynależącymi do różnych 
branży naukowych i resortów (uniwersytety, uczel-
nie techniczne, artystyczne, rolnicze, ekonomiczne 
itd.) poprzez odwołania do podniosłej atmosfery 
towarzyszącej pielgrzymce Jana Pawła II w Polsce 
i zapowiedzianemu na 8 czerwca spotkaniu rekto-
rów z Ojcem Świętym w Kolegiacie Akademickiej Św. 
Anny w Krakowie.

Prof. Koj w trakcie pierwszej kadencji KRASP wraz 
z zespołem najbliższych współpracowników do-
określił strukturę organizacyjno-prawną Konferen-
cji, wypracowywał nową formułę relacji pomiędzy 
poszczególnymi uczelniami, nie tylko akademic-
kimi, ale także pomiędzy uczelniami państwowymi 
a niepublicznymi. Istotne stało się także wyznacze-
nie form współpracy z Radą Główną Szkolnictwa 
Wyższego, Akademicką Komisją Akredytacyjną, re-
prezentacją samorządu studentów. KRASP aktyw-
nie uczestniczyła w dyskusjach na temat reformy 
nauki i szkolnictwa wyższego, walczyła o sprawy 
finansowe i poziom badań naukowych i edukacji, 
nawiązała owocną międzynarodową współpracę. 
W kadencji prof. Koja określono podstawy funkcjo-
nowania Biura KRASP.

Prof. A. Koj pozostał w pamięci jako człowiek o nie-
podważalnym autorytecie naukowym, Przewodni-
czący o godnej podziwu sprawności, rzeczowości 
organizacyjnej i niezwykłej kulturze osobistej, łą-
czącej w sposób niepowtarzalny pozorny chłód 
w relacjach osobistych z niezwykłą życzliwością.

Wspomnienie Prof. Jacka Popiela,  
rektora UJ
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W 1997 roku kiedy powstawała KRASP nie było wątpliwości, że musimy stworzyć instytucję, 
która będzie w pełni reprezentatywna na forum europejskim. Wątpliwości dotyczyły tego,  
które uczelnie mają należeć do grona członków KRASP. Zarysowały się dwie różne koncepcje 
na tle dylematu, która z dwóch wartości ma być dominująca: elitarność czy reprezentatywność 
Konferencji Rektorów? W tej sprawie moje zdanie było pryncypialne – reprezentatywność 
jest ważniejsza niż elitarność, gdyż zapewnia większą siłę wpływu na politykę i obronę 
konstytucyjnej zasady autonomii uczelni.

„

„
KRASP zawdzięcza swój sukces przede wszystkim dwóm czynnikom.  
Ten wewnętrzny to przyjazne relacje przeważające nad rywalizacją w gronie rektorów, 
zarówno w wymiarze instytucjonalnym jak i osobistym. Czynnikiem zewnętrznym 
jest zdolność do dojrzałego działania o charakterze programowym, w czym KRASP 
przewyższa wiele innych narodowych konferencji rektorów w Europie.

„
„

My zawsze byliśmy instytucją, która broni autonomii, by tę autonomię  
wykorzystać dla jakiegoś pozytywnego celu systemowego często, by pójść  
dalej lub w inny sposób niż proponuje minister w procesie zmian legislacyjnych.

„
„

Życzę aby KRASP trzymała się swojej tożsamości, trwała przy niej i odwoływała się 
do wartości, które historycznie ukształtowały naszą Konferencję Rektorów przez 
jej pierwsze 25 lat działania. Aby zachowywane były pogoda ducha i optymizm 
rektorów oraz ich zdolność do wspólnego działania w warunkach poszanowania 
nadrzędności interesu publicznego i przyjętych zasad.

„
„
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Prof. Franciszek Ziejka 

(3 X 1940 – 19 VII 2020)
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Prof. Franciszek Ziejka (3 X 1940 – 19 VII 2020), 
historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w latach 1999-2005.

Pełnił funkcję Przewodniczącego KRASP w trze-
ciej kadencji Konferencji (od 1 września 2002 r. 
do września 2005 r.). Pod jego kierownictwem 
w sposób niezwykle mocno artykułowano problem 
autonomii publicznych szkół wyższych, zarówno 
w odniesieniu do badań naukowych, jak i działalno-
ści dydaktycznej. Znaczące było także przeciwsta-
wienie się próbie traktowania uczelni w kategoriach 
przedsiębiorstw, nastawionych na zdobywanie 
środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, 
kosztem jakości badań a przede wszystkim poziomu 
kształcenia. I w tej kadencji trwały dyskusje nad re-
formą szkolnictwa wyższego, sposobami finasowa-
nia uczelni publicznych, zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników uczelni, określenia relacji pomiędzy 
uczelniami publicznymi a niepublicznymi (powo-
łano w ramach KRASP Tymczasową Konferencję 
Rektorów Uczelni Niepaństwowych, zacieśniono 
współpracę z Konferencją Rektorów Uczelni Zawo-
dowych). Niezwykle burzliwe dyskusje dotyczyły 
problemu wieloetatowości kadry akademickiej. Rek-
tor Ziejka mimo, iż był inicjatorem powstania paru 
uczelni zawodowych jako rektor i przewodniczący 
KRASP był zwolennikiem radykalnych rozwiązań 
(jeden etat, ale z odpowiednio wysokim wynagro-
dzeniem w wybranej szkole). Prof. Ziejka niezwykle 
mocno akcentował problematykę etosu akademic-
kiego, zarówno w odniesieniu do indywidualnych 
postaw nauczyciela, naukowca, jak i kształtowa-
nia obrazu uczelni jako wzorca postaw moralnych 
(uchwalano w wielu uczelniach kodeksy etyczne).

KRASP pod kierownictwem prof. Ziejki odegrała 
istotną rolę w uświadamianiu polskiemu społe-
czeństwu znaczenia, jakie Polska może uzyskać po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej (rektorzy, senaty 
wielu uczelni poprzez stosowne uchwały wspierały 
tę ideę i z radością przyjęły decyzję z 2003 roku 
o włączeniu Polski do krajów członkowskich Unii).

W trakcie tej trzeciej kadencji wzrosło znaczenie 
KRASP na arenie międzynarodowej, szczegól-
nie w gronie uczelni Unii Europejskiej, nawiązano 
owocną współpracę m.in. z uczelniami niemieckimi, 
francuskimi, z krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej, wzmocniono również realizację założeń Pro-
cesu Bolońskiego.

Rektor Franciszek Ziejka pozostał w naszej pamięci 
nie tylko jako Przewodniczący w pełni oddany na-
uce, kształceniu, różnorodnym działaniom organi-
zacyjnym (nie tylko związanym ze szkolnictwem), 
ale również jako niezrównany znawca zabytków, 
z niezwykłą swadą przybliżający fascynujące fakty, 
anegdoty i często tajemnice dotyczące polskiej i eu-
ropejskiej kultury, którymi dzielił się z nami na ofi-
cjalnych i towarzyskich spotkaniach.

Wspomnienie Prof. Jacka Popiela,  
rektora UJ
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IV KADENCJA (2005-2008)
Prof. Tadeusz Luty
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Jako szef KRASP uważałem, że Konferencja winna stać na straży autonomii uczelni. Nie umiałbym 
wymienić równie ważnego aspektu działalności czy misji KRASP niż autonomia. To najważniejsze 
dla każdej uczelni akademickiej. Uczelnie muszą być autonomiczne i o tę autonomię dbać, 
a KRASP ma obowiązek najwyższy w tym pomagać.

„
„

Największym sukcesem w historii KRASP jest utworzenie Konferencji, a potem jej wprowadzenie 
jako ważnego podmiotu do polskiego ustawodawstwa akademickiego. Wszystkim rektorom, 
szczególnie pierwszych kadencji, którzy przyczynili się do powstania KRASP należą się słowa 
uznania za wizję i konsekwencję, a rektorom – kolegom, którzy jej przewodzili – szczególne 
podziękowanie. Znając trud kierowania Konferencją podpowiadam, nie po raz pierwszy,  
aby tę funkcję i zaszczyt powierzać rektorom po spełnionej misji w swej uczelni.

„

„

Jest ważny aspekt autonomii, z którego moim zdaniem, nie wszystkie uczelnie potrafią 
w pełni korzystać. To samodzielne kształtowanie misji, co wymaga wizji rektora i senatu.  
Dla tego celu proces wyborczy na uczelniach musi być podporządkowany istocie akademickiej 
misji, a nie innym sprawom. Stąd KODEKS Dobre praktyki w szkołach wyższych [opracowany 
przez KRASP] jest tak ważny i winien być swoistym drogowskazem w postępowaniu,  
bo rzutuje na to jak uczelnie będą funkcjonowały i spełniały akademicką misję.

„

„

W kontynuacji moich życzeń składanych KRASP na okoliczność jubileuszu, życzę 
Konferencji aby stale wypełniała swą misję ochrony autonomii uczelni, była partnerem 
trudnym, społecznie dostrzegalnym, ważnym w europejskiej przestrzeni uniwersyteckiej 
i niestrudzenie ubiegała się o zrealizowanie odwiecznego pragnienia środowiska 
akademickiego, aby w naszym Kraju w porozumieniu ponad podziałami politycznymi 
powstał pakt dla nauki, kultury i edukacji. Niech KRASP wspierana autorytetami jej 
członków dąży do tego celu z optymizmem! Na koniec, niechaj spotkania Konferencji 
będą «lekarstwem na samotność rektora».

„

„
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V KADENCJA (2008-2012)
Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
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Będąc szefową KRASP zależało mi na tym, by wszyscy członkowie Konferencji mieli  
za co ją cenić. Każdy członek KRASP powinien czuć się partnerem wszystkich rektorów, 
niezależnie od tego czy jest to mała szkoła wyższa o zasięgu lokalnym, czy wielki uniwersytet. 
Życzyłabym tego KRASP, by zawsze tak to funkcjonowało. Razem dużo więcej rzeczy można 
zrobić. Razem dużo więcej rzeczy można wywalczyć. Przede wszystkim trzeba zrozumieć 
swoje potrzeby, ale także zaakceptować różnorodność.

„

„

Kluczową sprawą dla KRASP w przyszłości jest zaakceptowanie różnorodności uczelni 
i ukierunkowania części z nich na wybitne osiągnięcia badawcze. Naszą wadą jest to,  
że nie potrafimy wypromować najlepszego i tak go finansować, by był jeszcze lepszy. 
W sporcie nam się to udaje, a to przecież analogiczna sytuacja!

„
„

My jako Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich byliśmy już od dawna 
częścią Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Nauki, który nieustannie się 
rozwija. W związku z tym musimy dotrzymywać kroku i dlatego kierunek Europa 
i tak zwane umiędzynarodowienie są niezbędnymi elementami działania KRASP.  
To nie priorytet, a codzienność. Bez tego inne cele nie mogą być realizowane.

„
„

W momencie, gdy zaproponowano mi kandydowanie na stanowisko Przewodniczącej KRASP, 
pomyślałam, że będę miała ogromną szansę poznania szkolnictwa wyższego nie tylko Polski, 
ale i Europy, a tym samym wejścia na wyższy poziom różnorodności. Patrzyłam na pełnienie 
tej funkcji jako na coś, co pozwoli mi dowiedzieć się więcej o środowisku akademickim i przy 
okazji znaleźć rozwiązania dla różnorodnych problemów, jakie trzeba rozwiązywać i które 
rozwiązuje się bez przerwy.

„

„
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Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 zmieniła sytuację formalno-prawną naszej Konferencji 
i nadała KRASP umocowanie ustawowe. Doprowadziło to jednocześnie do przyjęcia nowego statutu KRASP. 
Byliśmy nadal przede wszystkim ciałem opiniotwórczym i opiniodawczym w sprawach szkolnictwa wyższego, 
nauki i kultury w Polsce, ale KRASP miała już oficjalne, formalne, ustawowe umocowanie. Właśnie dlatego 
ustawa z 2005 roku była tak ważnym krokiem w konstytuowaniu się organizacyjnym naszej Konferencji.

„
„

Niezwykle się cieszę i jestem bardzo dumny, że miałem przyjemność razem z moimi wspaniałymi 
poprzednikami i następcami budować historię KRASP. Wszyscy Przewodniczący zrobili wiele bardzo 
ważnych rzeczy. Wyzwań, jak w każdej kadencji, było bardzo dużo, bardzo dużo było też osiągnięć.  
Nasza Konferencja zawsze inicjowała i angażowała się w przedsięwzięcia reformatorskie na rzecz 
rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w Polsce.

„
„

Elastyczność, otwartość i tolerancja, chronienie wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej, 
współpraca krajowa i międzynarodowa, wymiana informacji i doświadczeń z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi, wspólne badania naukowe i wspólna edukacja, w tym wspólne dyplomy, mobilność 
studentów, doktorantów i pracowników, ciągła i niezmienna praca u podstaw, dająca możliwości 
interpretacji złożoności świata, zachowanie równowagi między zdobywaniem wiedzy a umiejętnościami 
niezbędnymi do kultywowania rozwoju osobistego, zaspokajanie potrzeb tak uniwersytetu, jak i biznesu 
i przemysłu, zapewnianie równego dostępu do edukacji uniwersyteckiej, niezależnie od pochodzenia 
społecznego, rasy czy religii i możliwości finansowych oraz podejmowanie wielkich wyzwań stojących przed 
społeczeństwami i naszą planetą. Pytanie, czy jest na horyzoncie model, który integrowałby wszystkie te 
elementy? Mówię z wielką przyjemnością, optymizmem i nadzieją, że jest. Nie tylko na horyzoncie, ale i już 
z zaczątkami – to uniwersytet europejski. Jaka jest rola w tym kontekście KRASP i konferencji rektorskich? 
Promować tę inicjatywę i współpracować tak, by jak najlepiej zostały zrealizowane kierunkowe, spajające 
wytyczne przyszłościowego działania, wymienione powyżej, czego KRASP, Państwu i sobie życzę.

„

„

Szczególnie ważnym znakiem rozpoznawczym szóstej kadencji jest, z jednej strony, bardzo intensywna, 
owocna i partnerska współpraca między instytucjami zaangażowanymi w proces kształtowania szkolnictwa 
wyższego i nauki, która nadała nową jakość i wartość naszym wspólnym działaniom. Po raz pierwszy 
w historii zintegrowane w swoim partnerstwie i wspólnych celach środowisko akademickie mówiło jednym 
głosem w najważniejszych dla edukacji i nauki sprawach. Z drugiej strony, rozwijaliśmy bardzo intensywną 
i bogatą współpracę międzynarodową, tak w ramach partnerstw europejskich, m. in. European University 
Association, „Akademickiego Trójkąta Weimarskiego” (Niemiecka, Francuska i Polska Konferencja Rektorów: 
HRK – CPU – KRASP), jak i pozaeuropejskich, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej i Chin.

„

„
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Koniecznym warunkiem kształcenia studentów i doktorantów na wysokim poziomie jest 
udział kadry kształcącej w wysokiej jakości badaniach naukowych i nie dotyczy to tylko 
kształcenia w naukach eksperymentalnych.  
Teza ta jest jedynie domniemaniem, lecz graniczącym z pewnością.

„
„

Miarą znaczenia i pozycji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest jej obecność w życiu 
publicznym – działanie na rzecz interesu publicznego przez zaangażowanie w sprawy niezwiązane 
bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym i nauką.

„
„

Rola KRASP będzie rosła, o ile jej kierownictwo zaangażuje się tak jak dotychczas w realizację celów 
zapisanych w Statucie oraz przyjmowanych na początku każdej kadencji głównych kierunków działalności. 
Jestem przekonany, że tak będzie i tym samym jestem spokojny, że kolejne kadencje KRASP będą jedynie 
wzmacniały pozycję i rolę Konferencji w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej.

„
„

KRASP uzyskała zgodnie z zapisami Ustawy 2.0 możliwość finansowania ze strony ministerstwa 
wspólnych działań w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Natomiast proces dochodzenia do 
zapisów Ustawy 2.0 oraz dyskusji w Radzie Programowej i jej komisjach, a także dyskusje w trakcie 
Kongresu Nauki pokazały wyraźnie i jednoznacznie społeczeństwu, jak ważną merytorycznie rolę 
spełniają rektorzy uczelni zrzeszonych w KRASP i sama KRASP jako instytucja.

„
„

Za największe osiągnięcie kadencji uważam utrzymanie jedności Konferencji w tym przełomowym 
«transformacyjnym» okresie. To że uczelnie zawodowe rozpoczęły proces usamodzielniania się – to 
nic dziwnego. Nie mają one charakteru akademickiego, ale spełniają ogromną rolę kształceniową 
i kulturotwórczą w swoich regionach. Współpracując z KRASP i RGNiSW mogą i powinny zabiegać 
o rozwiązania wspólne w wielu obszarach – korzystne dla całego sektora szkolnictwa wyższego.

„
„

Życzę KRASP sukcesów w przekonywaniu społeczeństwa i Parlamentu RP o wadze wartości, jaką wnosi 
nauka i szkolnictwo wyższe w rozwój naszej ojczyzny. Dotyczy to szeroko rozumianego kulturowego 
rozwoju każdego narodu, ale także jego rozwoju materialnego, w tym gospodarczego. Wyznacznikiem 
rozumienia wagi tych wartości jest finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa 
i wspomaganie przez rządzących finasowania tego sektora ze środków pozabudżetowych. Gorąco  
życzę więc KRASP, aby działania podejmowane przez Konferencję przyniosły w tym zakresie przełom.

„

„
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Chcemy, aby jubileusz był czasem podsumowań, wniosków i planów na przyszłość,  
ale także aby był to symboliczny wyraz uznania dla wszystkich osób i instytucji, które przez 
minione lata wspierały naszą działalność, w tym także przyjaciół Konferencji,  
bez których nie udałoby się zrealizować wszystkich projektów i przedsięwzięć.

„
„

Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowania autorytetu, prestiżu polskich uczelni 
w kraju i za granicą. To niezwykle ważna rola Konferencji Rektorów Akademicki Szkół Polskich. 
Niezbędne będzie utrzymanie dobrego wizerunku KRASP w otoczeniu, a także właściwe 
reprezentowanie interesów i poglądów środowiska oraz oddziaływanie na procesy legislacyjne, 
a szczególnie na te, które mają wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych.

„
„

Kluczowym dla szkolnictwa wyższego w Polsce było utworzenie KRASP 
jako instytucji przedstawicielskiej i ustawowe umocowanie jej działalności. 
To zintegrowanie środowiska akademickiego w taki sposób, aby wspólnie 
przedstawiać swoją opinię i działać na rzecz rozwiązań legislacyjnych,  
które są niezwykle ważne dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

„
„

KRASP to przede wszystkim ludzie, to środowisko akademickie, to rektorzy szkół 
wyższych. Chciałbym podziękować wszystkim za dotychczasową bardzo inspirującą 
i dobrą współpracę. Życzę niesłabnącej otwartości, energii, ciekawości badawczej 
i wzrostu rozpoznawalności międzynarodowej polskich ośrodków naukowych.  
Dzięki temu uczelnie zrzeszone w KRASP będą skuteczniej działać na wielu 
płaszczyznach życia akademickiego i społeczno-gospodarczego.

„

„
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25 LAT KRASP – spojrzenie od kuchni

Miałem przyjemność – i słowo przyjemność jest 
w tym przypadku jak najbardziej właściwe – pełnić 
zaszczytną, zdefiniowaną w Statucie KRASP funk-
cję Sekretarza Generalnego Konferencji w okresie 
1999-2020, tzn. przez sześć kolejnych, początkowo 
3-letnich, a później 4-letnich kadencji władz akade-
mickich uczelni.

Okres sprawowania przeze mnie tej funkcji nie obej-
muje całego okresu działania KRASP, ale – biorąc 
pod uwagę tempo zmian w uczelniach i ich otocze-
niu – te ponad 20 lat działalności to niemal epoka. 
Byłem więc świadkiem zmian, jakie zachodziły 
w KRASP przez większą część jej 25-letniej historii. 
Mogłem z bliska obserwować proces kształtowania 
formuły działania Konferencji jako organizacji obec-
nej w życiu publicznym, wnoszącej znaczący wkład 
w określanie kierunków rozwoju systemu szkolnic-
twa wyższego i systemu badań naukowych. Widzia-
łem także jak KRASP budowała swoją pozycję na 
arenie międzynarodowej, udowadniając, że polskie 
uczelnie akademickie i ich zinstytucjonalizowane 
przedstawicielstwo w postaci Konferencji Rektorów 
są w stanie wnieść istotny wkład w proces zmian 
zachodzących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki, a nawet wykraczających geogra-
ficznie poza ten obszar.

Drogę, o której piszę, można prześledzić sięgając 
do sprawozdań z działalności KRASP – za kolejne 
lata i za kolejne kadencje. Pozwolę sobie jednak, dla 
zobrazowania skali zachodzących zmian, przytoczyć 
kilka faktów z historii KRASP, nie tych najważniej-
szych, związanych realizacją misji Konferencji, lecz 
tych drobnych, wiążących się z pełnioną przeze 
mnie funkcją. Będzie to więc spojrzenie na funkcjo-
nowanie tej organizacji od strony jej zaplecza – nie-
jako „od kuchni”.

W roku 1999, rozpoczynając działalność w KRASP, 
nie miałem telefonu komórkowego; dostałem 
go mniej więcej w połowie kadencji. Przyjąłem 
ten „prezent” bez specjalnego entuzjazmu, zda-
jąc sobie sprawę, że konsekwencje posiadania 
tego urządzenia nie ograniczają się wyłącznie do 
wygody – stanowi on pewnego rodzaju zobowią-
zanie do pozostawania „pod parą” przez większą 
część doby. Na szczęście okazało się, że rektorzy, 
a w szczególności Przewodniczący KRASP, niezwy-
kle rzadko korzystali z możliwości kontaktu telefo-
nicznego w godzinach późnowieczornych (jako typ 

„skowronka” z przyjemnością odbierałem połączenia 
poranne), choć mejle wysyłane przez nich potra-
fiły przychodzić o zdumiewających porach, np. tuż 
przed godziną 5 o poranku.



Od pierwszych dni urzędowania miałem też swój 
KRASP-owy komputer – początkowo stacjonarny 
(w ubiegłym stuleciu o wyposażeniu kadry akade-
mickiej w laptopy jeszcze nie myślano), a następnie 
dwa kolejne laptopy, które – o dziwo – działają do 
dziś, choć pierwszy z nich już bardzo dawno osią-
gnął swój wiek emerytalny. Komputery służyły mi 
przede wszystkim do przygotowywania materiałów, 
m.in. projektów oficjalnych dokumentów KRASP – 
uchwał, stanowisk, apeli itp. oraz innych materia-
łów związanych zwłaszcza z organizacją posiedzeń 
organów KRASP, a także korespondencji, której 
większość przekazywano wszakże początkowo tra-
dycyjną pocztą.

A skoro mowa o korespondencji, to dynamika wzro-
stu rozmiaru skrzynki pocztowej służącej do groma-
dzenia korespondencji elektronicznej kierowanej na 
adres Sekretarza Generalnego stanowi znakomitą 
ilustrację stale zwiększającej się aktywności KRASP. 
Liczba wiadomości otrzymywanej przeze mnie 
pocztą elektroniczną w pierwszych latach działal-
ności była rzędu kilkuset, w roku 2010 sięgnęła 
wartości 3 000, aby w ostatniej kadencji przekro-
czyć 10 000 w skali roku.

Podobną dynamikę zmian można zaobserwować, 
analizując objętość oraz sposób przygotowania 
materiałów związanych z posiedzeniami Prezy-
dium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, a także 
sposób udostępnienia ich uczestnikom posiedzeń. 
Materiały drukowane, obejmujące początkowo 
kilka kartek (porządek obrad oraz projekty uchwał), 

„rozrastały się” z biegiem czasu, co jeszcze względ-
nie niedawno powodowało konieczność tworzenia 

i powielania przez Biuro KRASP oraz wspomagające 
je osoby materiałów przeznaczonych dla uczest-
ników posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego do 
późnych godzin nocnych (znaczna część tych ma-
teriałów powstawała w wyniku decyzji podjętych 
na odbywającym się dzień wcześniej posiedzeniu 
Prezydium).

Przejście na udostępnianie jedynie elektronicznych 
wersji dokumentów wyeliminowało tę uciążliwość, 
ale – w związku ze stale zwiększającą się liczbą 
i rozszerzającym się zakresem spraw będących 
przedmiotem działania KRASP, co znajdowało od-
zwierciedlenie w liczbie omawianych spraw i infor-
macji przekazywanych na spotkaniach rektorów 

– stworzyło nowe wyzwanie. Pełna dokumentacja 
elektroniczna związana z pojedynczym posiedze-
niem Prezydium KRASP, zawierająca dokumenty 
dotyczące okresu od poprzedniego posiedzenia, 
obejmowała w ostatnich latach niemal zawsze 
ponad 100 plików, a nierzadko przekraczała 200 
plików.

Działalność, o której piszę, nie byłaby możliwa bez 
odpowiedniego zaangażowania ze strony osób 
tworzących Biuro KRASP. Pod tą szumną nazwą 
kryły się początkowo jedna lub dwie osoby zwią-
zane z uczelnią, z której wywodził się Przewodni-
czący Konferencji, delegowane – w ramach części 
etatu – do pełnienia nowych obowiązków. Także 
zapewnienie lokalu, na drzwiach którego dumnie 
widniała tabliczka „Biuro KRASP”, oraz niezbędnego 
sprzętu spadało na barki uczelni, której rektor pełnił 
funkcję Przewodniczącego KRASP.
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Stabilizacja lokalizacji oraz kadry Biura KRASP nastą-
piła dopiero po ponad 10 latach działalności Konfe-
rencji – na początku kadencji 2008-2012. Od tego 
czasu Biuro mieści się, dzięki uprzejmości kolejnych 
rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, w murach 
tej uczelni, a warunki jego funkcjonowania reguluje 
zawierana na początku każdej kadencji umowa mię-
dzy KRASP i UW; na podstawie tej umowy i zwią-
zanych z nią zleceń UW zapewnia także obsługę 
organizacyjną i administracyjną wyróżnionych ob-
szarów działalności statutowej KRASP.

Kadrę Biura tworzyły przez ostatnie kilka lat 4 osoby. 
Stanowi to bardzo skromne zaplecze organizacyjne 
i techniczne, pozostające w wyraźnej dysproporcji 
do stale zwiększającego się zakresu realizowanych 
zadań, a wynikające przede wszystkim z ograniczo-
nych środków finansowych będących w dyspozycji 
Konferencji. KRASP korzysta więc także z zasobów 
uczelni, w szczególności – jak wcześniej wspomnia-
łem – zasobów UW. Istotnego wsparcia udzielają 
także uczelnie związane z osobą Przewodniczącego, 
wiceprzewodniczących i innych członków Prezy-
dium KRASP. Wspomagają KRASP także uczelnie 
goszczące posiedzenia Prezydium, a zwłaszcza 
Zgromadzenia Plenarnego. Nie bez znaczenia jest 
przy tym zwykle świetna współpraca Biura KRASP 
z organizatorami spotkań, charakteryzująca się wza-
jemną życzliwością i dążeniem do jak najsprawniej-
szego rozwiązania pojawiających się trudności.

Niezależnie od wysokich, podbudowanych wielo-
letnim doświadczeniem kompetencji i stopnia za-
angażowania ze strony osób pracujących w Biurze 
KRASP, jego skromna liczebnie obsada stwarza 
rozliczne wyzwania, zwłaszcza na forum między-
narodowym. Zainteresowanie kontaktami z KRASP 
ze strony organizacji reprezentujących środowisko 
akademickie w innych krajach, zrozumiałe wobec 
liczby i potencjału polskich uczelni akademickich, 
napotyka na poważną barierę braku „mocy prze-
robowej”, niezbędnej do wypełnienia deklaracji 
dobrej woli konkretnymi działaniami. W efekcie 
interesujące oferty współpracy nie są właściwie 
wykorzystywane, a ponadto cierpi na tym prestiż 
Konferencji.

Piszę o tym, bo czułem się – i nadal się czuję – czę-
ścią Biura KRASP. Nadal, choć w mocno ograniczo-
nym wymiarze, staram się służyć – w razie potrzeby 

– poradą i pomocą moim byłym współpracownicz-
kom działającym z pełnym zaangażowaniem w Biu-
rze, niekiedy w wymiarze daleko wykraczającym 
poza normy dopuszczone odpowiednimi przepi-
sami. Mam wszakże poczucie, że Biuro beze mnie 
funkcjonuje tak samo dobrze, jak w czasach, gdy 
kontaktowaliśmy się regularnie niekiedy kilkanaście 
razy dziennie – telefonicznie i mejlowo.



Patrząc już dziś z pewnej perspektywy, oceniam 
lata pracy w KRASP – działalność wypełniającą 
przez okres ponad 20 lat znaczną, być może do-
minującą część mojego życia zawodowego – jako 
bardzo wymagające, ale pozostawiające ogromną 
satysfakcję zajęcie, piękną przygodę, stwarza-
jącą możliwość poznania wielu wspaniałych osób, 
w kraju i poza jego granicami, ze środowiska akade-
mickiego i spoza niego.

Miałem 6 szefów – kolejnych Przewodniczących 
KRASP z 5 różnych uczelni (tak się złożyło, że za-
czynałem i kończyłem karierę z przewodniczącym 
będącym rektorem mojej macierzystej uczelni – Po-
litechniki Warszawskiej). Byli to rektorzy o diame-
tralnie różnych osobowościach. Nie miałem jednak 
problemów z przystosowaniem się do ich tak róż-
nych stylów działania, z każdą z tych osób szybko 
znajdowałem wspólny język. Od każdej z nich na-
uczyłem się niemało. Co więcej, nieformalne nie-
kiedy rozmowy z moimi szefami i innymi rektorami, 
także uczelni zagranicznych, pozwoliły mi lepiej 
poznać i zrozumieć świat akademicki, funkcjonowa-
nie systemu szkolnictwa wyższego i nauki – także 
w kontekście europejskim, a nawet globalnym.

Korzystałem z tego przez lata i korzystam z tego do 
dziś, koncentrując obecnie swą działalność głównie 
na sprawach związanych z PW. Nadal utrzymuję 
jednak więzi – koleżeńskie, a niekiedy przyjaciel-
skie – z wieloma osobami, z którymi zetknąłem się 
w czasie mojej KRASP-owej kariery i nadal korzy-
stam z ich doświadczenia, porad, a niekiedy także 
innych form wsparcia.

I za to wszystko – za wspaniałe, bogate życie zawo-
dowe, chciałbym serdecznie podziękować społecz-
ności KRASP – rektorom, innym przedstawicielom 
środowiska akademickiego oraz wspaniałym Dziew-
czynom z Biura KRASP – w jego obecnym i po-
przednich wcieleniach.
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Dziękujemy autorom tekstów oraz rozmówcom  
za ofiarowany czas. 




