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Chcesz być milionerem a może miliarderem? Najlepiej idź na studia do…
Zbliżamy się do ogłoszenia wyników matur i wyboru studiów, dlatego też postanowiliśmy stworzyć
Ranking Polskich Uczelni Wyższych mierzony liczbą absolwentów, którzy są w posiadaniu majątku
powyżej 100 MLN EUR.
Metodologia
Ranking został stworzony w oparciu o wszelkie dostępne informacje publiczne takie jak: sprawozdania
finansowe, kapitalizacje spółek publicznych oraz informacje ogólnodostępne na temat zmian
właścicielskich (transakcje kupna – sprzedaży, fuzje itp.). Dane o wykształceniu absolwentów –
multimilionerów były wyszukiwane zarówno w sposób standardowy – na podstawie ogólnodostępnych
informacji, jak i niestandardowy – nieco bardziej skomplikowany i kuluarowy, gdyż wiele majętnych
osób ceniąc swą prywatność nie udostępnia żadnych informacji na ten temat. Chcemy podkreślić, iż
szanujemy prawo do prywatności tychże osób, dlatego celowo nie będziemy ujawniać informacji,
które mogłyby zostać w jakikolwiek sposób z nimi powiązane. Zamierzeniem zestawienia jest
przyznanie maksymalnie 15 miejsc rankingowych.
Główne Wnioski





Akademia Górniczo – Hutnicza według naszej opinii wychowała najwięcej absolwentów z
majątkiem przekraczającym 100 MLN EUR
Według danych, do których dotarliśmy tylko pięć uczelni w Polsce posiada więcej niż trzech
absolwentów z majątkiem powyżej 100 MLN EUR
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu według naszej opinii zajął pierwsze miejsce
pod względem wartości majątku reprezentowanego przez najbogatszych absolwentów
Wśród 25-ciu uczelni na trop, których wpadliśmy w badaniu, pojawiła się tylko jedna uczelnia
niepubliczna (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie). Tym samym zajęła pierwsze
miejsce w rankingu wyższych szkół niepublicznych.

Ranking
Ranking podzielony został na dwie części. Pierwsza część pokazuje, która uczelnia statystycznie ma
największe szanse, aby wychować przyszłego miliardera. Aby tego dokonać sprawdziliśmy, które z
polskich uczelni mogą pochwalić się największą liczbą absolwentów z majątkiem przekraczającym 100
MLN EUR. Niekwestionowanym liderem jest w tej kategorii Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.
Udało nam się dotrzeć do ośmiu absolwentów tejże uczelni z tak pokaźnym majątkiem. Na drugim
miejscu znalazła się Politechnika Warszawska. Z pięcioma absolwentami tej uczelni powiązaliśmy
majątek przekraczający 100 MLN EUR. Trzecie miejsce ex-aequo zajęły trzy uczelnie: Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Śląska w Gliwicach. Ranking uwzględniający
najlepsze uczelnie pod względem majątku absolwentów przekraczającego 100 MLN EUR
przedstawiony został w tabeli poniżej.
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Miejsce w
rankingu

Nazwa Uczelni

Absolwenci z majątkiem powyżej 100
MLN EUR

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie

8

2
3
3
3

Politechnika Warszawska
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Warszawski

5
3
3
3

Druga część rankingu została przygotowana w oparciu o wartość zgromadzonego majątku
najbogatszych absolwentów danych uczelni. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, drugie Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, a trzecie Politechnika
Świętokrzyska w Kielcach. Poniżej druga część rankingu.
Miejsce w rankingu
1
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4
5
5
7
8
9
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15

Nazwa Uczelni
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Wrocławski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Gdański
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa

Poniżej pozostałe szkoły wyższe, wśród, których znaleźli się absolwenci z majątkiem przewyższającym
100 MLN EUR bez miejsc rankingowych (kolejność alfabetyczna):
Nazwa Uczelni
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Zielonogórski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
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Komentarz zwycięzcy rankingu prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH w Krakowie
"AGH w Krakowie stawia na wysoką jakość kształcenia studentów. To naturalnie przekłada się na
późniejsze losy naszych absolwentów. Prowadzone przez nas badania losów osób, które ukończyły AGH
pokazują, że ponad 60% naszych absolwentów znajduje zatrudnienie jeszcze przed obroną pracy
dyplomowej. Ponad 90% z nich w kilka miesięcy po ukończeniu studiów podejmuje pracę. Tak dobry
start procentuje w przyszłości świetnymi karierami zawodowymi. Bardzo wielu naszych absolwentów
to prezesi największych w Polsce firm, które z powodzeniem działają także na rynkach
międzynarodowych. Istotny jest również, z punktu widzenia późniejszych sukcesów zawodowych,
bagaż cennych doświadczeń zdobywany jeszcze na etapie studiów. Jako uczelnia posiadamy ponad
tysiąc umów o współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi uczelniami, przedsiębiorstwami oraz
kluczowymi dla gospodarki firmami. Dzięki takiemu partnerstwu nasi studenci już od pierwszego roku
studiów mogą korzystać z różnorodnych staży czy uczestniczyć w projektach realizowanych wspólnie z
firmami. Również dzięki działalności w kołach naukowych i tworzeniu wyjątkowych rozwiązań studenci
uczą się przedsiębiorczości, pracy w grupie i negocjacji. Po pięciu latach studiów wchodzą płynnie na
rynek pracy solidnie przygotowani. A po kilkudziesięciu zostają milionerami"
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O Kuwik Ciesielski Family Office
Kuwik Ciesielski Family Office powstało z myślą o zamożnych klientach, którzy dysponują ograniczonym
czasem i często nie mogą w pełni oddać się swoim prywatnym sprawom związanym z majątkiem
(inwestycje, nieruchomości, edukacja, sukcesja międzypokoleniowa, konsolidacja aktywów na jednym
zbiorczym zestawieniu, kontrola umów zawieranych z bankami i innymi instytucjami itp.). Pełnimy rolę
integratora oraz koordynatora wszelkich spraw majątkowych. Jesteśmy w pełni niezależni, co sprawia,
że mamy szeroki horyzont i otwartość na współpracę z najlepszymi na rynku. Wszystko to dopełnia
wynagrodzenie za naszą pracę, która w całości pochodzi od klienta, niwelując do zera hipotetyczny
konflikt interesu.
www.kuwikciesielski.pl
karol@kuwikciesielski.pl
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