
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci!

Witam  bardzo  serdecznie  na  inauguracji  kolejnego  roku  akademickiego  w  Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Dziś obchodzimy wyjątkowe święto całej społeczności akademickiej. Pierwszy dzień kolejnego roku
wyzwań! 

Pozwólcie Państwo, że na wstępie skieruję kilka zdań do młodzieży. To oni są przyszłością
naszej Uczelni.

Drodzy Żacy,
Jesteście najważniejsi! Wasz głos, Wasza przyszłość są dla nas istotne!  Chcemy Wam pomóc

rozwijać  Wasze  pasje  i zainteresowania,  byście  w przyszłości  mogli  zdobywać  zawody  Waszych
marzeń. Zgłaszajcie swoje potrzeby i problemy! Razem je zrealizujemy i rozwiążemy.

Witamy dziś nowych członków naszej wspólnoty – studentów pierwszego roku. 
Kochani! Początki zawsze są trudne, ale nie jesteście sami.  Chętnie Wam pomożemy! Już

odnieśliście pierwszy sukces! Właśnie zrobiliście ważny krok na drodze realizacji Waszych marzeń.
Cieszymy się, że jesteście z nami! 

Politechnika Świętokrzyska jest nowoczesną uczelnią, która  kształci kilka tysięcy studentów
na 21 kierunkach, w 60 specjalnościach oraz kilkudziesięciu doktorantów w 4 dyscyplinach. Ponad
90%  naszych  absolwentów  znajduje  zatrudnienie  tuż  po  ukończeniu  studiów,  a  wśród  nich  są
najbogatsi biznesmeni w Polsce. 

Rozwijamy się dla Was! W bieżącym roku akademickim zaproponowaliśmy kilka nowych
kierunków przyszłości,  takich jak:  Teleinformatyka,  Informatyka przemysłowa,  Inżynieria środków
transportu,  Automatyka i elektrotechnika przemysłowa czy  Elektromobilność. Kolejne specjalności i
studia podyplomowe są przygotowywane we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i
Głównym Urzędem Miar. Coraz więcej prac dyplomowych i doktoratów przygotowywanych w naszej
Uczelni to „prace na zamówienie biznesu” lub doktoraty wdrożeniowe. Politechnika Świętokrzyska
jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa podpisała umowę ze spółką Billon Digital Services dotyczącą
wprowadzenia elektronicznego dyplomu, z którego skorzystało już 29-ciu pierwszych absolwentów
naszej Uczelni. 

Kadra akademicka Politechniki chętnie Was wesprze swoją wiedzą, doświadczeniem i zaprosi
do  realizacji  wspólnych  projektów  naukowo-badawczych.  Zatrudniamy  ponad  450  nauczycieli
akademickich – otwartych i kreatywnych specjalistów z różnych dziedzin.

Studia  techniczne  nie  są  łatwe,  ale  są  przyszłością  gospodarki  Polski  i  świata.  Wymagają
wytrwałości, pilności i systematyczności. W naszej Uczelni znajdziecie miejsce do nauki i do zabawy
w wolnym czasie!

W Politechnice Świętokrzyskiej działa 37 kół naukowych. Nasza uczelnia dysponuje nowoczesną
bazą  dydaktyczną,  laboratoryjną,  noclegową,  sportową  i  koncertową.  Nowo  oddany  stadion
lekkoatletyczny  spełnia  wymogi  nie  tylko  Polskiego  Związku  Lekkiej  Atletyki,  ale  i  organizacji
koncertów.  Na  Uczelni  działają  2 kluby  studenckie,  uczelniany  klub  sportowy,  akademicki  klub
turystyki   a także chór akademicki.  Nasi  studenci  organizują  fantastyczne wydarzenia kulturalne i
sportowe!

Studenci  i  pracownicy  Politechniki  Świętokrzyskiej  odnoszą  liczne  sukcesy!  Nasza  drużyna
łazika marsjańskiego IMPULS od kilku lat święci triumfy na świecie: w 2018 roku zwyciężyła na
prestiżowych zawodach robotycznych University  Rover  Challenge  w USA i  3-krotnie  wygrała  w
European Rover Challenge – ostatnie zwycięstwo miało miejsce dosłownie kilka tygodni temu. Od 3
lat to wielkie wydarzenie odbywa się na terenie kampusu akademickiego Politechniki Świętokrzyskiej
– przy  okazji  dziękuję  za  doskonałą  współpracę Europejskiej  Fundacji  Kosmicznej  –  z  prezesem
Łukaszem Wilczyńskim na czele. W tym roku Laureaci  X i XI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu
Student Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, zdobyli aż 9 medali podczas
Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie. Ogromy sukces odnieśli młodzi konstruktorzy
z  Politechniki  Świętokrzyskiej,  którzy  zajęli  dwa  pierwsze  miejsca  w  ogólnopolskim  konkursie
modelowania 3D Fast & Studious (stiudjes). 
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Kochani,  dziękuję Wam za Waszą pasję i  za Waszą pracę. Jesteśmy z Was dumni! Jesteście
doskonałymi Ambasadorami Politechniki Świętokrzyskiej! 

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie  inauguracja  roku  akademickiego  to  okazja  do  podsumowań  i refleksji  nad

przyszłością. 
Dzięki  wielkiemu  zaufaniu  jakim  mnie  Państwo  obdarzyliście,  od  roku  konsekwentnie

realizuję złożone obietnice wyborcze.
Proces zmian rozpoczęliśmy od dokumentów regulacyjnych, systemowych i proceduralnych.

Zmieniliśmy  Statut  Uczelni.  Aktualizujemy  i  opracowujemy  różne  regulaminy,  rozporządzenia
i procedury.  Opracowywana jest  nowa „Strategia Politechniki  Świętokrzyskiej  na lata 2021-2030”.
Powstało  Centrum  Informatyczne  –  koordynujące  wszystkie  działania  w  obszarze  informatyzacji
zarządzania  i  działalności  Uczelni  oraz  jej  cyfryzacji.  Rozpoczęliśmy  procedurę  decentralizacji
procesu zarządzania i aktualizacji programów nauczania. 

Podjęto działania porządkujące, systematyzujące i aktualizujące dane na temat naszej Uczelni
w  różnych  bazach  danych.  Już  dało  to   wymierne  efekty!  W  tegorocznym  Rankingu  Uczelni
Akademickich Perspektywy 2021 Politechnika Świętokrzyska po raz pierwszy od 6 lat awansowała i
to aż  o 20  punktów,  osiągając  pozycję  52-60,  a  w Rankingu Uczelni  Technicznych Perspektywy
zajmujemy najwyższą od 8 lat - 14 pozycję wśród 24 rankingowanych uczelni. Nie osiądziemy jednak
na laurach, ale dalej będziemy budować prestiż i pozycję naszej Uczelni!

Obiecałem, że zarządzając Uczelnią będę się kierował zasadą „obserwuj i koryguj”, dlatego
też będziemy bacznie obserwować efektywność wprowadzanych zmian, a jeśli nie spełnią one swojej
roli będą na bieżąco korygowane.

Drodzy Państwo! 
Obecnie kluczem do sukcesu każdej  Uczelni jest  ścisła współpraca z biznesem i realizacja

projektów finansowanych  ze  środków zewnętrznych,  głównie  unijnych.  Nadal  będą  to  priorytety
działalności Politechniki Świętokrzyskiej! 
Nasza Uczelnia ma dużą liczbę stałych i zadowolonych klientów biznesowych. Ponad 100 firm, to
podmioty, które w latach 2015-2021 nam zaufały i podjęły współpracę z naszą Uczelnią. W  ciągu
ostatniego roku Politechnika zawarła kolejne umowy o współpracy z biznesem, m.in. z: Polską Grupą
Zbrojeniową S.A., Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w Bydgoszczy, MESKO S.A., DS Smith, CK
Technik,  IBM  Polska,  Tauron  Nowe  Technologie,  Eko  Energia  oraz  utworzyła  konsorcjum  dla
odlewnictwa z Agencją Rozwoju Przemysłu, „Chemar” S.A. oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. 

W  minionym  roku  akademickim  zarejestrowano  190  umów na  realizację  komercyjnych  prac
badawczych o wartości ponad 2 mln zł oraz 4 nowe umowy licencyjne o wartości ponad 50 tys. zł.
Obecnie  Uczelnia  dysponuje  167  prawami  własności  przemysłowej,  w  tym  106  patentami  na
wynalazek, z czego aż 42 prawa wyłączne (w tym 20 patentów na wynalazek) uzyskano tylko w
zeszłym roku akademickim. 

Aktualnie  Politechnika  Świętokrzyska  realizuje  41  projektów,  współfinansowanych  z  różnych
programów unijnych i krajowych (NCBiR, POIR, NCN, MEiN) o łącznej wartości ponad 90 mln zł, z
czego dofinansowanie dla naszej Uczelni wynosi ponad 40 mln zł.

Na ukończeniu jest jeden z dwóch strategicznych projektów naszej Uczelni, a mianowicie projekt
CENWIS  –  zakładający  utworzenie  interdyscyplinarnego,  unikatowego  i  innowacyjnego  Centrum
Naukowo-Wdrożeniowego  Inteligentnych  Specjalizacji  Województwa  Świętokrzyskiego,
wyposażonego w najnowocześniejszą w kraju i  na  świecie infrastrukturę  badawczo-rozwojową.  W
ramach projektu powstanie 12 laboratoriów i 3 pracownie.  Wartość projektu przekracza 85 mln zł, a
jego zakończenie zaplanowano na koniec grudnia 2021r.

Politechnika Świętokrzyska to uczelnia, która mocno angażuje się w rozwój społeczności lokalnej
i regionalnej. 

Współpracujemy  z  eurodeputowanymi  i  parlamentarzystami  ziemi  świętokrzyskiej,  władzami
krajowymi,  regionalnymi  i  miejskimi,  instytucjami  otoczenia  biznesu  i  rozwoju  edukacji.
Intensyfikujemy  i zacieśniamy  współpracę  z  Uniwersytetem  Jana  Kochanowskiego  w Kielcach  –
obecnie kończymy  prace nad utworzeniem nowego, międzyuczelnianego kierunku studiów z zakresu
inżynierii biomedycznej.
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Podjęta  w  2017r.  współpraca  z  Głównym Urzędem  Miar  w Warszawie  już  owocuje.  Proces
budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach ruszył w
styczniu  tego  roku,  a  w  czerwcu  oficjalnie  wmurowano  akt  erekcyjny.  Projekt  ten  ma nie  tylko
olbrzymie  znaczenie  dla   naszej  Uczelni,  ale  wpłynie  również  na  rozwój  miasta  Kielce  i całego
województwa świętokrzyskiego. 

Korzystając z okazji, chciałbym przekazać wyrazy głębokiego podziękowania wszystkim
partnerom i  przyjaciołom naszej  Politechniki.  Dziękuję,  że  jesteście  Państwo z  nami  i  wspieracie
naszą Politechnikę!

Drogie  koleżanki  i  koledzy  –  Nauczyciele  akademiccy!  Prorektorzy,  Dziekani,  Pracownicy
Politechniki Świętokrzyskiej! 

Pozwólcie, że teraz zwrócę się do Was, gdyż to Państwo stoicie za sukcesami naszej Uczelni.
Jesteśmy jedną drużyną, jednym zespołem – wspólnotą. Każdy z Państwa pełni istotną rolę w budowie
naszej Politechniki! Państwa głosy, zgłaszane problemy i propozycje ich rozwiązań, opinie i pomysły
są dla mnie niezwykle cenne. 

Pomimo  dobrej  ogólnej  kondycji  Uczelni,  widzimy  potrzebę  dalszych  zmian.  Będą  one
wprowadzane stopniowo, w pełnej  konsultacji  ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami,  jak
również z poszanowaniem praw i obowiązków pracowników oraz studentów naszej uczelni.

Jak pokazuje historia ostatniego roku pandemia Covid-19 zachwiała naszym światem – było to
doświadczenie,  które  pozostanie  na  długo  w  naszej  pamięci  i  zapisze  się  na  kartach  historii
Politechniki. Było ciężko, ale daliśmy radę.  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej uczelnianej społeczności za ten
miniony,  trudny  rok  akademicki  i zaangażowanie  w  działania  na  rzecz  rozwoju  Politechniki
Świętokrzyskiej.  Dziękuję  Radzie  Uczelni,  kierownictwu  uczelni  –  prorektorom,  dziekanom,
dyrektorom dyscyplin, kanclerzowi i kwestorowi, wszystkim nauczycielom akademickim, związkom
zawodowym,   całej  administracji  i  księgowości,  pracownikom  technicznym  i  obsługi  a  także
studentom i doktorantom oraz ich samorządom. 

Jestem  wdzięczny  za  Państwa  aktywną  postawę  i  wysiłek,  który  zaowocował  licznymi
sukcesami uczelni.  Szczególne słowa podziękowań kieruję do osób kończących pracę zawodową i
obecnych emerytów.  Dziękuję  za  Państwa wkład w budowę naszej  Alma Mater.  Życzę wszelkiej
pomyślności! 
 W życzliwej pamięci zachowujemy pracowników Politechniki Świętokrzyskiej, których
nie ma już wśród nas, a których dorobek przez lata przyczyniał się do rozwoju uczelni. W minionym
roku akademickim pożegnaliśmy troje członków naszej wspólnoty, wśród nich byli: 

 dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski,
 dr hab. inż. Krzysztof Ludwinek,
 pani Teresa Nowacka.

Cześć ich pamięci!
Drodzy Państwo,

Rozpoczynamy kolejny rok wyzwań, naznaczony ograniczeniami pandemicznymi. Wkrótce
czeka  nas  ewaluacja  jakości  działalności  naukowej  naszej  Uczelni.  Dlatego  dziękując  wszystkim
Państwu  za  ciężką  pracę,  jednocześnie  proszę  o  jeszcze  większą  mobilizację  sił  i intensyfikację
działań na rzecz rozwoju  Politechniki Świętokrzyskiej. 

Drodzy Studenci i Doktoranci,
Życzę  Wam  pięknego  czasu  studiowania!  Bądźcie  wolni,  odważni,  mądrzy,  tolerancyjni,

otwarci na drugiego człowieka i ciekawi świata. Sprawcie, by Wasze życie było niezwykłe. Nie bójcie
się walczyć o swoje marzenia! 

 
Szanowni Państwo,

Życzę  Państwu,  by  praca  i  nauka  w Politechnice  Świętokrzyskiej  przynosiła  zadowolenie
i sukcesy, a rozpoczynający się rok akademicki spełnił marzenia i oczekiwania nas wszystkich. 

Pozdrawiając społeczność akademicką, partnerów i przyjaciół Politechniki Świętokrzyskiej, z
życzeniami pomyślności, zdrowia i uśmiechu – serdecznie dziękuję za uwagę.

3


	Dzięki wielkiemu zaufaniu jakim mnie Państwo obdarzyliście, od roku konsekwentnie realizuję złożone obietnice wyborcze.
	Proces zmian rozpoczęliśmy od dokumentów regulacyjnych, systemowych i proceduralnych. Zmieniliśmy Statut Uczelni. Aktualizujemy i opracowujemy różne regulaminy, rozporządzenia i procedury. Opracowywana jest nowa „Strategia Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2021-2030”. Powstało Centrum Informatyczne – koordynujące wszystkie działania w obszarze informatyzacji zarządzania i działalności Uczelni oraz jej cyfryzacji. Rozpoczęliśmy procedurę decentralizacji procesu zarządzania i aktualizacji programów nauczania.
	Podjęto działania porządkujące, systematyzujące i aktualizujące dane na temat naszej Uczelni w różnych bazach danych. Już dało to wymierne efekty! W tegorocznym Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2021 Politechnika Świętokrzyska po raz pierwszy od 6 lat awansowała i to aż o 20 punktów, osiągając pozycję 52-60, a w Rankingu Uczelni Technicznych Perspektywy zajmujemy najwyższą od 8 lat - 14 pozycję wśród 24 rankingowanych uczelni. Nie osiądziemy jednak na laurach, ale dalej będziemy budować prestiż i pozycję naszej Uczelni!
	Obiecałem, że zarządzając Uczelnią będę się kierował zasadą „obserwuj i koryguj”, dlatego też będziemy bacznie obserwować efektywność wprowadzanych zmian, a jeśli nie spełnią one swojej roli będą na bieżąco korygowane.
	Drodzy Państwo!
	W minionym roku akademickim zarejestrowano 190 umów na realizację komercyjnych prac badawczych o wartości ponad 2 mln zł oraz 4 nowe umowy licencyjne o wartości ponad 50 tys. zł. Obecnie Uczelnia dysponuje 167 prawami własności przemysłowej, w tym 106 patentami na wynalazek, z czego aż 42 prawa wyłączne (w tym 20 patentów na wynalazek) uzyskano tylko w zeszłym roku akademickim.
	Aktualnie Politechnika Świętokrzyska realizuje 41 projektów, współfinansowanych z różnych programów unijnych i krajowych (NCBiR, POIR, NCN, MEiN) o łącznej wartości ponad 90 mln zł, z czego dofinansowanie dla naszej Uczelni wynosi ponad 40 mln zł.
	Na ukończeniu jest jeden z dwóch strategicznych projektów naszej Uczelni, a mianowicie projekt CENWIS – zakładający utworzenie interdyscyplinarnego, unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, wyposażonego w najnowocześniejszą w kraju i na świecie infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach projektu powstanie 12 laboratoriów i 3 pracownie. Wartość projektu przekracza 85 mln zł, a jego zakończenie zaplanowano na koniec grudnia 2021r.
	Pozwólcie, że teraz zwrócę się do Was, gdyż to Państwo stoicie za sukcesami naszej Uczelni. Jesteśmy jedną drużyną, jednym zespołem – wspólnotą. Każdy z Państwa pełni istotną rolę w budowie naszej Politechniki! Państwa głosy, zgłaszane problemy i propozycje ich rozwiązań, opinie i pomysły są dla mnie niezwykle cenne.
	Jak pokazuje historia ostatniego roku pandemia Covid-19 zachwiała naszym światem – było to doświadczenie, które pozostanie na długo w naszej pamięci i zapisze się na kartach historii Politechniki. Było ciężko, ale daliśmy radę.
	Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej uczelnianej społeczności za ten miniony, trudny rok akademicki i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej. Dziękuję Radzie Uczelni, kierownictwu uczelni – prorektorom, dziekanom, dyrektorom dyscyplin, kanclerzowi i kwestorowi, wszystkim nauczycielom akademickim, związkom zawodowym, całej administracji i księgowości, pracownikom technicznym i obsługi a także studentom i doktorantom oraz ich samorządom.
	Drodzy Państwo,

