
str. 1 

 

Kielce, Sandomierz,  26 października 2016 r. 

 

                                                                                Sz. P. Jarosław Gowin 

                                                                                Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

                                                                                ul. Wspólna 1/3 

                                                                                00-529 Warszawa 

 

 

Wniosek rektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr. hab. Jacka 

Semaniaka oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu dr Małgorzaty 

Makowskiej-Brzychczyk 

 

Działając w trybie art. 18 ust. 1 w zw. z ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm), Rektor Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Rektor Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk wnoszą 

o połączenie z dniem 31 grudnia 2016 r. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, poprzez włączenie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (uczelnia włączana) do Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach (uczelnia przejmująca). 

W wyniku włączenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasowa publiczna uczelnia 

zawodowa przestanie istnieć i zakończy swoją działalność, a utworzona zostanie 

przez Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w trybie przewidzianym 

statutem Uniwersytetu, zamiejscowa jednostka organizacyjna – Wydział Zamiejscowy 

w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do Wydziału 

Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zostaną 

przypisane uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów oraz studenci uczelni włączanej. 

Z dniem włączenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wygaśnie 

kadencja jednoosobowych i kolegialnych organów tej uczelni. Natomiast w Uniwersytecie 
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Jana Kochanowskiego w Kielcach nastąpią zmiany statutu uwzględniające powstanie nowej 

podstawowej jednostki organizacyjnej oraz  jej reprezentację w senacie Uniwersytetu. 

W nowopowstałej jednostce organizacyjnej, niezwłocznie po dokonaniu włączenia, zostaną 

przeprowadzone wybory kolegialnych i jednoosobowych organów na kadencję 2016-2020.   

Z dniem inkorporacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach na zasadzie sukcesji generalnej wstąpi w prawa i obowiązki uczelni włączanej, 

w szczególności: 

1) majątek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu stanie się 

majątkiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przejmie prawa i zobowiązania, w tym 

zobowiązania majątkowe Państwowej Wyższej Zawodowej w Sandomierzu, 

3) przysługujące Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej uprawnienia do prowadzenia 

kształcenia na określonym poziomie, profilu, kierunku i stopniu kształcenia 

przysługiwać będą Wydziałowi Zamiejscowemu w Sandomierzu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

4) studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu staną się 

studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i kontynuować będą 

kształcenie w jego podstawowej jednostce organizacyjnej –  Wydziale Zamiejscowym 

w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

5) studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, którzy rozpoczęli 

studia przed dniem włączenia  ukończą kształcenie w oparciu o aktualne na dzień 

włączenia programy kształcenia obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Sandomierzu, 

6) pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu staną się  

pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na skutek przejścia 

zakładu pracy na nowego pracodawcę, w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeksu pracy (tekst jednolity: 2016, poz. 1666), 

7)  w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu zostanie sporządzony 

bilans oraz inwentaryzacja składników majątkowych (według stanu na dzień 

poprzedzający włączenie do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), zostaną 

zamknięte księgi uczelni włączanej i z dniem 30 grudnia 2016 r.  nastąpi faktyczne 

zakończenie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, 
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8) w związku z włączeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nastąpi wyrejestrowanie uczelni 

włączanej w Urzędzie Statystycznym (REGON), a także powiadomione zostaną 

właściwe organy i instytucje, w tym Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych,  

9) dokumentacja znajdująca się w Państwowej Szkole Zawodowej w Sandomierzu i jej 

dotycząca zostanie przejęta przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

10)  dokumentacja archiwalna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

zostanie przekazana do archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

 Uzasadnienie 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest uczelnią publiczną powstałą w wyniku 

przekształcenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, 

na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 roku (Dz. U. Nr 39, poz. 

232). Następnie na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 60, poz. 696) 

nazwa Uczelni została zmieniona na: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego 

w Kielcach.   

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii 

Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz. U. Nr 39, poz. 227) Uczelni 

nadana została nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. 

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1096) została nadana 

nowa nazwa Uczelni, która obecnie brzmi: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Obecnie struktura organizacyjna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obejmuje 

7 wydziałów. W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet prowadził kształcenie 

na 39 kierunkach studiów. Na wszystkich kierunkach i formach kształciło się 11 610 osób, 

w tym na studiach stacjonarnych 8945 osób oraz 2665 osób na studiach niestacjonarnych. 

Uniwersytet na dzień złożenia niniejszego wniosku, zatrudnia 1378 osób, w tym 

846 nauczycieli akademickich, z których 309 to samodzielni pracownicy naukowi z tytułem 

profesora i stopniem doktora habilitowanego. Trzy wydziały Uniwersytetu, Wydział 

Humanistyczny, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy oraz Wydział Lekarski i Nauk 

o Zdrowiu mają pełnię praw akademickich posiadając uprawnienia do nadawania stopnia 
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doktora habilitowanego w następujących dyscyplinach naukowych: historia, fizyka oraz 

w dziedzinie nauki o zdrowiu. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu jest publiczną uczelnią zawodową 

powstałą na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 160, 

poz. 1129). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu zatrudnia 25 nauczycieli 

akademickich, z czego jako w podstawowym miejscu pracy zatrudnionych jest 18 nauczycieli 

akademickich, w tym 4 pracowników samodzielnych (2 profesorów tytularnych 

oraz 2 doktorów habilitowanych) oraz 14 pozostałych (13 doktorów i jeden magister). 

Ponadto w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu zatrudnionych jest 

9 pracowników administracji.  

Na trzech kierunkach studiów pierwszego stopnia (filologia, kosmetologia, mechatronika), 

prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu kształci się 

obecnie 139 studentów. 

Za koncepcją włączenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przemawiają względy merytoryczne 

oraz troska o dobro studentów. Trwający niż demograficzny oraz jego negatywny wpływ 

na sytuację w szkolnictwie wyższym w pełni uzasadniają przeprowadzenie tego procesu. 

Włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach i powstanie Wydziału Zamiejscowego doprowadzi do lepszego 

wykorzystania infrastruktury, przede wszystkim dydaktycznej i badawczej, a także zapewni 

możliwości dalszego rozwoju, uatrakcyjni ofertę edukacyjną i wpłynie na utrzymanie 

wysokiej jakości kształcenia. Konsolidacja uczelni przyczyni się także na prowadzenie 

bardziej efektywnej gospodarki finansowej. 

Włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach pozwoli na wykorzystanie bazy dydaktycznej i kadrowej 

do prowadzenia kształcenia w ramach uczelni przejmującej – Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, zapewniając jednocześnie studentom uczelni włączanej 

(Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu), możliwość kontynuacji 

kształcenia w Sandomierzu oraz gwarancję jego ukończenia. Konsolidacja Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 

w Kielcach wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w Sandomierzu do poziomu 

uniwersyteckiego, a także wzmocni znaczenie publicznych szkół wyższych w procesie 
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przygotowania absolwentów do wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego 

regionu. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego należy do grona najmłodszych uniwersytetów 

klasycznych, ale jednocześnie jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni 

uniwersyteckich w kraju. W przedmiotowym przypadku nie bez znaczenia jest także fakt, że 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest największym ośrodkiem akademickim 

w regionie świętokrzyskim, do którego należą obie uczelnie biorące udział w procesie 

inkorporacji. Należy podkreślić, że uczelnie współpracują już ze sobą na mocy porozumienia 

zawartego w 2009 r. W ramach przedmiotowego porozumienia Uniwersytet objął patronat 

nad specjalnościami prowadzonymi w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej 

w Sandomierzu, w ramach kierunków studiów i specjalności prowadzonych w Uniwersytecie. 

Uniwersytet zobowiązał się do udzielania pomocy merytorycznej w przygotowywaniu planów 

i programów studiów Szkoły Zawodowej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 

merytorycznego, w celu korelacji z odpowiednimi kierunkami studiów prowadzonych 

przez Uniwersytet. Porozumienie to, przewiduje także możliwość kontynuowania studiów 

na Uniwersytecie przez absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Sandomierzu. Ponadto uczelnie postanowiły współpracować w zakresie realizacji 

wspólnych prac naukowo - badawczych pracowników obydwu stron tego porozumienia. Dało 

to możliwość pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

odbywania staży naukowych i dydaktycznych na Uniwersytecie. Dzięki temu mogli oni 

uzyskać w Uniwersytecie kolejne stopnie naukowe. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wniosek o włączenie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wpisuje się 

w proponowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koncepcję zmian systemu 

szkolnictwa wyższego w Polsce.   

 

Uwzględniając przytoczone wyżej okoliczności wnosimy, jak na wstępie przedmiotowego 

wniosku.  

 

 

 Rektor Uniwersytetu                                                          Rektor Państwowej Wyższej Szkoły  

 Jana Kochanowskiego w Kielcach                                    Zawodowej w Sandomierzu 
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Załączniki: 

1) Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

2) Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. 


