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Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) działa na podstawie  
art. 54 i art. 55 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wypełniając funkcje i realizując zada-
nia związane z jej umocowaniem jako reprezentanta polskich szkół wyższych posiadających  
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne. 
Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne. 
KRASP  została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków 
działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie 
Konferencję tworzy 106 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, cztery 
szkoły mają status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Za-
wodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej. KRASP reprezentuje polskie 
akademickie szkolnictwo wyższe w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów (EUA).

Fundacja Rektorów Polskich (FRP) została ustanowiona 7 czerwca 2001 r. przez 80 rek-
torów uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do grona 
założycieli Fundacji należą rektorzy najbardziej renomowanych polskich uczelni. Wśród 
założycieli znaleźli się rektorzy akademickich uczelni niepublicznych. Fundacja została za-
rejestrowana 24 kwietnia 2002 r. i rozpoczęła działalność 1 września 2002 r.
Głównym celem FRP, utworzonej w formule organizacji pozarządowej w następstwie obywa-
telskiej inicjatywy rektorów, jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, 
ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, w tym wspieranie polityki naukowej, 
edukacyjnej i kulturalnej państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edu-
kacji, nauki i kultury. Fundacja 24 września 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku 
publicznego. Partnerami strategicznymi FRP są Politechnika Warszawska – patron, KRASP, 
KRZaSP, PKN Orlen, Telekomunikacja Polska, Krajowa Izba Gospodarcza, Sygnity oraz 
UNESCO-CEPES.

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP)  powstała na Zjeździe 
Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 i art. 55 ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym. KRZaSP zrzesza niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe  
w rozumieniu ustawy (licencjackie i magisterskie). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu 
edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, 
reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.
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