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ze stanem faktycznym, nie mogą jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.

Chcesz być milionerem a może miliarderem? Wybierz odpowiednie miasto i
uczelnię…
To już druga edycja rankingu uczelni wyższych mierzona liczbą absolwentów, którzy są w posiadaniu
majątku przekraczającego 100 MLN EUR. W tym roku ranking ukazuję się nieco wcześniej, aby mógł
być w jakiś sposób pomocny dla tegorocznych maturzystów, którzy stoją przed trudnym wyborem
swojej edukacyjnej ścieżki życiowej. Zdajemy sobie sprawę, że nasz ranking należy traktować nieco z
przymrużeniem oka, ale jeśli już znajdą się maturzyści, którzy dostali się na np. na więcej niż jedną
uczelnię i ciężko im podjąć ostateczną decyzję, to być może ten ranking przechyli decyzję na którąś ze
stron. W tym roku do rankingu dodajemy zestawienie miast, które na studiach wyższych wykształciły
najwięcej milionerów 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 po raz kolejny
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
Uniwersytet Warszawski w ciągu roku doczekał się wzrostu liczby stu milionowych
absolwentów aż o 100%. Wzrost z trzech osób do sześciu
Według danych, do których dotarliśmy ciągle 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
Do rankingu uwzględniające wartość zgromadzonego majątku awansowały trzy nowe uczelnie
Według informacji, do których dotarliśmy najwięcej absolwentów uczelni wyższych, którzy
mogą pochwalić się majątkiem przekraczającym 100 MLN EUR wykształciło się w Warszawie

Ranking
Ranking podzielony został tym razem na trzy 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 ponownie Akademia
Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Udało nam się dotrzeć tym razem do dziewięciu (wzrost o jedną
osobę) absolwentów tejże uczelni z tak pokaźnym majątkiem. Największy skok w zestawieniu pod
względem liczby absolwentów, z których każda uczelnia powinna być dumna, dokonał Uniwersytet
Warszawski. Liczba absolwentów do których udało się nam trafić z tak pokaźnym majątkiem to 6 osób
(wzrost o 3 osoby). To pozwoliło, aby Uniwersytet Warszawski znalazł się na drugim miejscu. Na
trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska. Z pięcioma absolwentami tej uczelni
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powiązaliśmy majątek przekraczający 100 MLN EUR. Czwarte miejsce ex-aequo zajęły dwie uczelnie:
Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Śląska w Gliwicach. Ranking uwzględniający najlepsze
uczelnie pod względem majątku absolwentów przekraczającego 100 MLN EUR przedstawiony został w
tabeli poniżej.
Miejsce w
rankingu
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Nazwa Uczelni

Absolwenci z majątkiem powyżej 100
MLN EUR

Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie

9

2
Uniwersytet Warszawski
6
3
Politechnika Warszawska
5
4
Politechnika Śląska w Gliwicach
3
4
Uniwersytet Wrocławski
3
Druga część rankingu została przygotowana w oparciu o wartość zgromadzonego majątku
najbogatszych absolwentów danych uczelni. Podium zestawienia pozostało w niezmienionej
konstelacji. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugie Akademia
Górniczo – Hutnicza w Krakowie, a trzecie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Mamy trzech
debiutantów na miejscach rankingowych: Uniwersytet Łódzki, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Największy wzrost zanotował Uniwersytet Warszawski.
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Nazwa Uczelni
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Politechnika Częstochowska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

15

NOWY

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Poniżej pozostałe szkoły wyższe, wśród których znaleźli się absolwenci z majątkiem przewyższającym
100 MLN EUR bez miejsc rankingowych (kolejność alfabetyczna):
Nazwa Uczelni
Akademia Medyczna w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
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Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Zielonogórski
W pierwszym rankingu miasta Warszawa i Kraków stoczyły zacięty bój. Ostatecznie to stolica
przechyliła szalę na swoją korzyść. Dotarliśmy do 17-stu absolwentów warszawskich uczelni, którzy
mogą pochwalić się majątkiem przekraczającym 100 MLN EUR. W mieście Kraka wykształciło się 14-stu
absolwentów. Na najniższym stopniu podium znalazł się Wrocław, którego uczelnie wykształciły 5-ciu
absolwentów z tak pokaźnym majątkiem. Poniżej pełny ranking.
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Miasto
Warszawa
Kraków
Wrocław
Poznań
Gliwice
Łódź
Lublin
Katowice

Absolwenci z majątkiem
powyżej 100 MLN EUR
17
14
5
3
3
3
3
3
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O Kuwik Ciesielski Family Office
Być może niektórzy spytają Nas: Dlaczego tworzycie ten ranking? Odpowiedź jest prosta. Jako jedno z
nielicznych, niezależnych family office stawiamy na ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy Naszych
klientów, aby z większą świadomością podchodzili do swoich decyzji inwestycyjnych. Tematy
majątkowe w połączeniu z edukacją w pełni wpisują się w politykę naszej firmy.
Kuwik Ciesielski Family Office powstało z myślą o zamożnych rodzinach, które 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
marcin@kuwikciesielski.pl

Zdjęcie 1 Uniwersytet Wrocławski nocą
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