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W pol skich uczel niach 1 wrze śnia po ja wią się no wi rek to rzy wy bra ni  
na ka den cję 2020-2024. Kim są ja ko gru pa? Ja kie ma ją do świad cze nia?  
Czym od róż nia ją się od po przed ni ków? 

je na póź niej. Wszyst kie ko lej ne 
wy bo ry – z wy jąt kiem Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go, któ ry prze -
pro wa dził je na miej skim sta dio nie 
– od by ły się w try bie on li ne, za -
zwy czaj z kil ku mie sięcz nym opóź -
nie niem w sto sun ku do pier wot -
ne go har mo no gra mu 

W GRONOSTAJACH

Ma ra ton wy bor czy roz po czę ła 9 
stycz nia Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go i Spor tu im. Ję drze ja 
Śnia dec kie go w Gdań sku wy bo -
rem prof. dr hab. Paw ła Cięsz -
czy ka, jed ne go z naj młod szych 
rek to rów w ka den cji 2020-2024. 
Ośmio mie sięcz ną kam pa nię za -

koń czył 5 sierp nia wy bór dr Prze -
my sła wa Wa chow skie go rek to -
ra Aka de mii Sztuk Pięk nych im. 
Wła dy sła wa Strze miń skie go 
w Ło dzi. Spo łecz no ści aka de mic -
kie wy bra ły 124 rek to rów na ka -
den cję 2020-2024, w tym 90 
w uczel niach aka de mic kich i 34 
w uczel niach za wo do wych (z któ -
rych Pań stwo wa Me dycz na Wyż -
sza Szko ła Za wo do wa w Opo lu 
po łą czy ła się w mię dzy cza sie 
z Uni wer sy te tem Opol skim).  

 
Co raz młod si 

Sta ty stycz ny rek tor -elekt pu -
blicz nej uczel ni aka de mic kiej 
ma 56,5 ro ku, bę dzie peł nił swo ją 
funk cję po raz pierw szy (do ty czy 
to 62 rek to rów na 90 ogó łem) 
i jest męż czy zną (w 6 przy pad -
kach na 7). W po rów na niu do wy -
bo rów sprzed czte rech lat śred -
nia wie ku rek to rów ob ni ży ła się 
o 2,5 ro ku, a licz ba ko biet -rek to -
rek zwięk szy ła się 2,6 ra zy (jest 
ich obec nie 13, a by ło 5).  

Czę ścio wo przy czy ni ła się 
do te go usta wo wa „gi lo ty na 67”, 
okre śla ją ca mak sy mal ny wiek kan -
dy da ta ubie ga ją ce go się o sta no -
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PORTRET 
ZBIOROWY

REKTORZY 2020-2024

REKTOR jest klu czo wą po sta cią 
w pol skim szkol nic twie wyż szym. 
Na do bre i na złe. Si ła wpły wu Ich 
Ma gni fi cen cji na pol ską rze czy wi -
stość, nie tyl ko aka de mic ką, jest 
wiel ka – i po ten cjal na, i re al na. 
Dla te go w lu tym br. Per spek ty wy 
uru cho mi ły ser wis in ter ne to wy 
Wy bo ry rek to rów 2020, dzię ki 
któ re mu wszy scy za in te re so wa ni 
mo gli ob ser wo wać na bie żą co 
zmia ny ka dro we w pol skich uni -
wer sy te tach, po li tech ni kach i aka -
de miach. Ser wis ten jest ko pal nią 
wie dzy o rek to rach i zmia nach 
władz w pol skich uczel niach 
od 2002 ro ku. W opar ciu o te da -
ne na kre śli li śmy pol skich rek to -
rów por tret zbio ro wy.  

 
Jak wy bie ra no 

Wy bo ry rek to rów AD 2020 
zdo mi no wa ła pan de mia. Do mo -
men tu wpro wa dze nia w po ło wie 
mar ca sta nu za gro że nia epi de mio -
lo gicz ne go i za ka zu zgro ma dzeń 
pro ce du ry wy bor cze zre ali zo wa -
no w 11 uczel niach. In ni prze ło ży li 
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wi sko rek to ra, czę ścio wo upływ 
dwóch ka den cji wie lu rek to rów, 
za pew ne tak że dość wy raź na ten -
den cja zmia ny po ko le nio wej 
na tym sta no wi sku. Wśród wy bra -
nych do mi nu ją rocz ni ki: 1955; 
1958; 1962; 196 i 1971.  

Po wyż sza cha rak te ry sty ka nie 
obej mu je rek to rów uczel ni wy -
zna nio wych i „mun du ro wych”, 
któ rzy są po wo ły wa ni w try bie in -
nym niż wy bo ry, oraz rek to rów 
pu blicz nych uczel ni za wo do wych 
(z któ rych dwie uzy ska ły nie daw -
no upraw nie nia dok tor skie).  

„Od mło dze nie” jesz cze wy raź -
niej wi dać w śred niej wie ku rek -
to rów po szcze gól nych grup 
uczel ni. Naj młod si, a za ra zem co -
raz młod si, są rek to rzy -elek ci aka -
de mii wy cho wa nia fi zycz ne go, 
śred nia ich wie ku wy no si 50,3 lat, 
pod czas gdy w mi ja ją cej ka den cji 
wy no si ła 53 la ta, a w ka den -
cji 2012-2016 – 53,3. W uni wer -
sy te tach me dycz nych śred nia wie -
ku rek to rów -elek tów obec nie 
wy no si 51,5, a w po przed nich 
dwóch ka den cjach ko lej no: 55,5 
i 57,5; w uczel niach ar ty stycz nych 
– obec nie 51,5, wo bec 57,6 w mi -

w tym 11 po raz pierw szy (w pu -
blicz nych uczel niach za wo do wych 
wy bra no 8 ko biet, w tym 5 
na pierw szą ka den cję). 

Ko bie ty ob ję ły to sta no wi sko 
po raz pierw szy w hi sto rii kil ku 
uczel ni: prof. dr hab. Da nu ta Za -
wadz ka w Po li tech ni ce Ko sza liń -
skiej, prof. dr hab. Bo gu mi ła Ka -
niew ska w Uni wer sy te cie im. 
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, 
a prof. Mar ta Ko sior -Ka zbe ruk 
na Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej (jej 
ry wal ką by ła też ko bie ta, prof. Jo -
an na Ej dys, ta ki po je dy nek zda -
rzył się pierw szy raz w hi sto rii PB).  

Ro dzyn ka mi w sil nie mę skim 
gro nie rek tor skim są też: dr hab. 

Mi le nia Fie dler ze Szko ły Fil mo -
wej w Ło dzi; dr hab. Mi ro sła wa 
Jar mo ło wicz z Aka de mii Sztu ki 
w Szcze ci nie; prof. Ce li na M. Ol -
szak z Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Ka to wi cach; prof. Han -
na Ko strzew ska z Aka de mii 
Mu zycz nej w Po zna niu; prof. Bar -
ba ra Mar cin kow ska z APS 
w War sza wie; prof. dr hab. Elż -
bie ta Wtor kow ska z Aka de mii 
Mu zycz nej w Byd gosz czy 

Na dru ga ka den cję zo sta ły na to -
miast wy bra ne po now nie: prof. 
Do ro ta Seg da z Aka de mii Sztuk 
Te atral nych w Kra ko wie; prof. 
An na Wy pych -Gaw roń ska 
z Aka de mii Ja na Dłu go sza w Czę -
sto cho wie.  

 
Po raz pierw szy 

W uczel niach aka de mic kich 
po raz pierw szy to gi z gro no sta ja -
mi za ło ży 60 rek to rów, w tym: 
w 20 uni wer sy te tach – 13 rek to -
rów; w 21 uczel niach tech nicz -
nych – 15; w 19 uczel niach ar ty -
stycz nych – 13; w 9 me dycz nych 
– 3; w 4 pe da go gicz nych – 2; w 6 
eko no micz nych – 4; w 6 rol ni -
czych – 6; w 6 spor to wych – 4.  

ja ją cej ka den cji; w uczel niach pe -
da go gicz nych – 52 wo bec 56 i 57 
w ostat nich dwóch ka den cjach; 
w rol ni czych – 55, a wcze śniej 
śred nia wy no si ła 66 i 63,4; 
w uczel niach tech nicz nych – 55,6, 
a by ło 63 i 65; w uni wer sy te tach 
– 58,6 lat (wcze śniej – 60 i 60,5), 
w uczel niach eko no micz nych 
– 58,4 (wcze śniej 59 i 61,5).  

 
Ko bie ty na plus 

Do od mło dze nia kor pu su rek -
tor skie go przy czy ni ły się tak że 
ko bie ty. W po przed nich dwóch 
ka den cjach by ło ich za le d wie 
po pięć. Obec nie 13 ko biet po -
pro wa dzi uczel nie aka de mic kie, 
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36 rek to rów -elek tów by ło je dy -
ny mi kan dy da ta mi na to sta no wi -
sko, w du żej czę ści są wśród nich 
oso by ubie ga ją ce się o dru gą ka -
den cję. Jed nak w wie lu uczel niach, 
zwłasz cza do ko nu ją cych wy bo rów 
w ter mi nach ma jo wych i czerw co -
wych, o urząd rek to ra ubie ga ło 
się 3, a na wet 6 kan dy da tów. W 4 
uczel niach (Szko ła Fil mo wa w Ło -
dzi, AM w Ło dzi, ASP w Kra ko wie, 
UJK w Kiel cach) gło so wa nie od by -
ło się w II tu rach, a na wet wię cej, 
po nie waż dwie tu ry wy bo rów 
w Aka de mii Mu zycz nej w Ło dzi nie 
przy nio sły roz strzy gnię cia, co wy -
ma ga ło pod ję cia de cy zji o dal szym 
po stę po wa niu przez se nat uczel ni.  

 
Spek trum dys cy plin 

Przez naj bliż sze czte ry la ta Uni -
wer sy te tem War szaw skim bę dzie 
kie ro wał eko no mi sta, Uni wer sy -
te tem Ja giel loń skim – te atro log 
i li te ra tu ro znaw ca. Wśród spe cjal -
no ści na uko wych no wych rek to -
rów uni wer sy te tów są hi sto ry cy 
(Uni wer sy tet Wro cław ski, Uni -
wer sy tet Zie lo no gór ski, Uni wer -
sy tet Opol ski), li te ra tu ro znaw cy 
(Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu, Uni wer sy tet 
Ślą ski), są też: geo graf, eko no mi -
sta, bio tech no log, he ral dyk, teo -
log, bio log, chi rurg, ar che olog.  

Naj więk sze pol skie uczel nie 
tech nicz ne bę dą pro wa dzi li: elek -
tro nik (Po li tech ni ka War szaw ska), 
fi zyk (Po li tech ni ka Wro cław ska) 
i spe cja li sta in ży nie rii ma te ria ło wej 
(Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza). 
Rek to rzy uczel ni tech nicz nych 
rów nież ma ją zróż ni co wa ne spe -
cjal no ści – bu do wy ma szyn, na uk 
rol ni czych; eko fi zjo lo gii i eko lo gii, 
eko no mii, kon struk cje bu dow la ne 
i in ży nier skie.  

młod szym pol skim rek to rem 
AD 2020 jest dr inż. Ma te usz 
Kacz mar ski (36 lat) za rzą dza ją cy 
Uczel nią Pań stwo wą im. Ja -
na Grod ka w Sa no ku. 

Rek to ra mi se nio ra mi są: prof. dr 
hab. Ja cek Po piel (66 lat), rek tor 
UJ, prof. dr hab. inż. Je rzy Lis 
(66), rek tor AGH w Kra ko wie, 
prof. dr hab. Sta ni sław Głu szek 
(66), rek tor Uni wer sy te tu im. Ja -
na Ko cha now skie go w Kiel cach; 
prof. dr hab. An drzej Biał kie -
wicz, rek tor Po li tech ni ki Kra kow -
skiej; prof. dr hab. An drzej So -
ka la (65), rek tor UMK 
W To ru niu, prof. dr hab. inż. Nor -
bert Sczy giol (65), rek tor Po li -
tech ni ki Czę sto chow skiej; prof. dr 
hab. Wła dy sław Szy mań ski 
(65), rek tor Aka de mii Mu zycz nej 
w Ka to wi cach.  

 
Po wro ty...  

W rek tor skim gro nie na ka den -
cję 2020-2024 zna leź li się rek to -
rzy, któ rzy po la tach po wró ci li 
na to sta no wi sko, m.in. prof. dr 
hab. Kry stian Kiełb, rek tor Aka -
de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu, 
któ ry peł nił funk cję rek to ra uczel -
ni w la tach 2008-2016; prof. dr 
hab. Wal de mar Tar czyń ski, rek -
tor Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go 
w la tach 2005-2012.  

 
... i od wro ty 

W gro nie rek to rów, któ rym nie 
udał się wy bór na dru gą ka den cję, 
zna leź li się: prof. To masz To po -
liń ski (Uni wer sy tet Tech no lo gicz -
no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy), 
prof. Mi ro sław Wiel goś (War -
szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny), 
prof. Da riusz Dy czew ski (Aka -
de mia Sztu ki w Szcze ci nie), prof. 
Ka zi mierz Ka rol czak (Uni wer -
sy tet Pe da go gicz ny w Kra ko wie).  

 
* * * 

Gra tu lu je my Ma gni fi cen cjom 
zwy cię stwa w wy bo rach i ży czy -
my suk ce sów w kie ro wa niu 
uczel nia mi! Nie bę dzie to ła twa 
ka den cja, dla te go tym moc niej 
trzy ma my kciu ki! 

PERSPEKTYWY 
per spek ty wy.pl/rek to rzy 

 
W uczel niach ba daw czych 

Zmia na rek to rów od by ła się 
w sied miu uczel niach ba daw czych 
z gru py Top -10: prof. dr hab. Aloj -
zy No wak po kie ru je Uni wer sy te -
tem War szaw skim, prof. dr hab. 
An drzej So ka la – Uni wer sy te -
tem Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru -
niu, prof. dr hab. Bo gu mi ła Ka -
niew ska – Uni wer sy te tem im. 
Ada ma Mic kie wi cza, prof. dr hab. 
Je rzy Lis – Aka de mią Gór ni czo -
-Hut ni czą w Kra ko wie, prof. dr 
hab. Krzysz tof Za rem ba – Po li -
tech ni ką War szaw ską, prof. dr 
hab. Prze my sław Wi szew ski 
Uni wer sy te tem Wro cław skim, 
prof. dr hab. Ja cek Po piel – Uni -
wer sy te tem Ja giel loń skim.  

Na dru gą ka den cję po zo sta li 
rek to rzy: prof. dr hab. inż. 
Krzysz tof Wil de w Po li tech ni ce 
Gdań skiej, prof. dr hab. Mar cin 
Gru cha ła w Gdań skim Uni wer -
sy te cie Me dycz nym, prof. dr hab. 
inż. Ar ka diusz Mę żyk w Po li -
tech ni ce Ślą skiej.  

 
Naj młod si i se nio rzy 

W gro nie rek to rów -elek tów 
w uczel niach aka de mic kich do naj -
młod szych na le żą: dr hab. Grze -
gorz Hań de rek (43 la ta), któ ry 
po pro wa dzi Aka de mię Mu zycz ną 
w Ka to wi cach, prof. dr hab. inż. 
Ma rek Adam ski (43 la ta) z UTP 
w Byd gosz czy, prof. dr hab. Pa weł 
Cięsz czyk (44 la ta) z gdań skie go 
AWFIS, prof. Da nu ta Za wadz ka 
(46 lat), rek tor ka Po li tech ni ki Ko -
sza liń skiej, prof. dr hab. Prze my -
sław Wi szew ski (46 lat), rek tor 
Uni wer sy te tu Wro cław skie go, 
prof. Bła żej Osto ja Lni ski (46 
lat), rek tor ASP w War sza wie, 
prof. dr hab. Bar tosz Mo lik (47 
lat) w AWF w War sza wie. Naj -
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UNI WER SY TE TY 
str. 28-41 

• prof. Ja cek Po piel  
   Uni wer sy tet Ja giel loń ski w Krakowie 

• prof. Aloj zy No wak 
   Uni wer sy tet War szaw ski 

• prof. Bo gu mi ła Ka niew ska  
   Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 

w Po zna niu 

• prof. Prze my sław Wi szew ski 
   Uni wer sy tet Wro cław ski 

• prof. Woj ciech Strzy żew ski  
  Uni wer sy tet Zie lo no gór ski 

• prof. Elż bie ta Żą dziń ska 
   Uni wer sy tet Łódz ki 

• prof. Wal de mar Tar czyń ski  
   Uni wer sy tet Szcze ciń ski 

• prof. Ra do sław Do bro wol ski  
  Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 

w Lu bli nie 

• prof. Je rzy Przy bo row ski  
  Uni wer sy tet War miń ski -Ma zur ski  

w Olsz ty nie 

• prof. Ro bert Ci bo row ski  
  Uni wer sy tet w Bia łym sto ku 

• prof. Ry szard Ko zio łek 
   Uni wer sy tet Ślą ski 

• prof. Je rzy Gwiz da ła 
  Uni wer sy tet Gdań ski 

• prof. Ja cek Woź ny 
   Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go 

w Byd gosz czy 

• prof. Sta ni sław Głu szek  
  Uni wer sy tet Ja na Ko cha now skie go 

w Kiel cach 

• prof. Ma rek Ma snyk 
   Uni wer sy tet Opol ski 

• prof. Syl we ster Czo pek 
  Uni wer sy tet Rze szow ski 

• prof. An drzej So ka la 
   Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu 

• ks. prof. Ro bert Ty ra ła  
  Uni wer sy tet Pa pie ski Ja na Paw ła II 

w Kra ko wie 

• ks. prof. Ry szard Cze kal ski 
   Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na  

Wy szyń skie go w War sza wie 

• ks. prof. Mi ro sław Ka li now ski 
   Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski Ja na Paw ła II 
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POCZET REKTORÓW 2020-2024
TECH NICZ NE 

str. 42-57 
• prof. Arkadiusz Mężyk 

 Politechnika Śląska 

• prof. Marta Kosior-Kazberuk 
   Politechnika Białostocka 

• prof. Teofil Jesionowski 
 Politechnika Poznańska 

• prof. Krzysztof Jóźwik  
   Politechnika Łódzka 

• prof. Piotr Koszelnik 
  Politechnika Rzeszowska 

• prof. Krzysztof Wilde 
  Politechnika Gdańska 

• prof. Zbigniew Pater 
 Politechnika Lubelska 

• prof. Krzysztof Zaremba  
  Politechnika Warszawska 

• prof. Wojciech Ślączka 
  Akademia Morska w Szczecinie 

• prof. Danuta Zawadzka  
   Politechnika Koszalińska 

• prof. Jerzy Lis 
  Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. St. Staszica w Krakowie 

• prof. Arkadiusz Wójs 
  Politechnika Wrocławska 

• prof. Norbert Sczygiol 
  Politechnika Częstochowska 

• prof. Sławomir Bukowski 
  Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. K. Pułaskiego  
w Radomiu 

• prof. Jacek Wróbel 
  Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny 

• prof. Andrzej Białkiewicz 
Politechnika Krakowska 

• prof. Zbigniew Koruba 
  Politechnika Świętokrzyska 

• prof. Marek Adamski 
  Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich  
w Bydgoszczy 

• prof. Adam Weintrit 
  Uniwersytet Morski w Gdyni 

• prof. Jacek Nowakowski 
  Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej 

• prof. Marcin Lorenc 
  Politechnika Opolska 
 
 

ROL NI CZE 
str. 58-61 

• prof. Michał Zasada 
  Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

• prof. Krzysztof Kowalczyk 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

• prof. Jarosław Bosy 
  Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu 

• prof. Sylwester Tabor 
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

• prof. Mirosław Minkina 
  Uniwersytet Przyrodniczo- 
-Humanistyczny w Siedlcach 

• prof. Krzysztof Szoszkiewicz 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 
 

EKO NO MICZ NE 
str. 62-65 

• prof. Ma ciej Żu kow ski 
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• prof. An drzej Ka le ta 
  Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu 

• prof. Ce li na Ol szak 
  Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach 

• prof. Piotr Wa cho wiak 
  Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie 

• prof. Sta ni sław Ma zur 
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 
  
 PE DA GO GICZ NE 

str. 66-67 

• prof. Piotr Borek 
   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN  

w Krakowie 
• prof. Barbara Marcinkowska 
  Akademia Pedagogiki Specjalnej  
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 

• prof. Zbigniew Osadowski 
  Akademia Pomorska 

• prof. Anna Wypych-Gawrońska 
  Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy im. J. Długosza  
w Częstochowie 

 
 

  

  

AR TY STYCZ NE 
str. 78-87 

• prof. Elż bie ta Wtor kow ska 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. F. No wo wiej skie go w Byd gosz czy 

• prof. Ry szard Min kie wicz 
  Aka de mia Mu zycz na im. Sta ni sła wa 
Mo niusz ki w Gdań sku 

• prof. Wła dy sław Szy mań ski 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. K. Szy ma now skie go w Ka to wi cach 

• prof. Woj ciech Wi dłak 
  Aka de mia Mu zycz na w Kra ko wie 

• prof. Elż bie ta Alek san dro wicz 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. G. i K. Ba ce wi czów w Ło dzi 

• prof. Han na Ko strzew ska 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. I. J. Pa de rew skie go w Po zna niu 

• prof. Kry stian Kiełb 
  Aka de mia Mu zycz na im. K. Li piń skie go 
we Wro cła wiu 

• prof. Klau diusz Ba ran 
  Uni wer sy tet Mu zycz ny  
Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie 

• prof. Krzysz tof Po lkow ski 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych w Gdań sku 

• prof. Grze gorz Hań de rek 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach 

• prof. An drzej Bed nar czyk 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. J. Ma tej ki w Kra ko wie 

• dr Prze my sław Wa chow ski 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. W. Strze miń skie go w Ło dzi 

• dr hab. Mi ro sła wa Jar mo ło wicz 
  Aka de mia Sztu ki w Szcze ci nie 

• prof. Bła żej Osto ja Lni ski 
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