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W 1989 roku rozpoczął się w naszym kraju okres gospodarki rynkowej. Jedną z demokratycznych swobód była możliwość pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Wiązała się ona jednak także z określonymi zagrożeniami, choćby koniecznością konkurowania  
z podmiotami zagranicznymi. Najlepszym sposobem wzrostu konkurencyjności dla kraju, który nie posiadał kapitału, było rozwijanie kom-
petencji pracodawców i pracowników. Odpowiedzią na te potrzeby było powołanie Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów, której 
jednym z inicjatorów i dyrektorem generalnym był prof. Tadeusz Pomianek. Szybko okazało się, że konieczne było także przygotowywanie 
młodych ludzi do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dlatego doszło do powołania pierwszego prywatnego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Rzeszowie oraz sieci Policealnych Szkół Zawodowych Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości. Inicjatywy te, aczkolwiek 
realizowane z sukcesem, nie były wystarczające. Zgromadzone doświadczenie w zakresie nowoczesnej edukacji zaowocowały decyzją 
o utworzeniu szkoły wyższej. 

8 marca 1996 roku, w Rzeszowie powołana została Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Była to od-
powiedź na wyzwania związane z kształceniem kadr zdolnych do działania w szybko zmieniających się realiach gospodarczych. Decy-
zja ta podyktowana była również ambicją wspomożenia naszego regionu, niestety odbiegającego poziomem rozwoju od innych części 
Europy. To przedsięwzięcie, jak i poprzednie, okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Uczelnia szybko zdobyła zaufanie 
studentów. Rozpoczął się jej dynamiczny rozwój. W pierwszej kolejności postawiono na infrastrukturę, zapewniającą właściwe warunki 
do studiowania. Po rozbudowie kampusu w Rzeszowie, podjęta została decyzja dotycząca budowy kolejnego kampusu, tym razem  
w Kielnarowej. Kolejnym krokiem było wyposażenie wielu specjalistycznych laboratoriów – wszystko to w trosce o edukację studentów. 
Od samego początku, Uczelnia koncentrowała się na prowadzeniu badań naukowych i wspomaganiu rozwoju lokalnych samorządów 
oraz przedsiębiorców. Intensyfikowano współpracę międzynarodową, z myślą m.in. o rozwoju społecznym i internacjonalizacji naszego 
regionu.

Uczelnia początkowo oferowała 3 kierunki studiów, a wybierali je przede wszystkim mieszkańcy Rzeszowa i okolic. Dziś  
to Uczelnia akademicka, która na przestrzeni 25 lat uzyskała 47 uprawnień do prowadzenia kształcenia, zainwestowała ponad 170 mln  
w rozwój bazy naukowo-dydaktycznej oraz wykształciła rzesze absolwentów otwartych na świat. Szczyci się statusem jednej z najbardziej 
umiędzynarodowionych polskich uczelni. Studia we WSIiZ wybrało ponad 7 tysięcy studentów obcokrajowców, pochodzących z ponad  
50 państw świata, reprezentujących 5 kontynentów. Razem z całym krajem przeszliśmy drogę od niepewnej siebie demokracji do państwa 
mocno osadzonego w strukturach Unii Europejskiej, które jest w stanie współpracować z podmiotami z całego świata. Nieprzypadkowo  
to właśnie WSIiZ włączyła się w proces integracji europejskiej w Polsce i do tej pory prowadzi regularną współpracę z unijnymi jednostkami.

Uczelnię wyróżniają konsekwentne inwestycje w bazę laboratoryjną i sieci informatyczne oraz udział w ogólnopolskich i między-
narodowych projektach badawczych. Wykładowcy zdobywają najbardziej prestiżowe granty i stypendia, a WSIiZ pozostaje w czołówce 
niepublicznych uczelni wyższych, jeśli chodzi o zaangażowanie w rozwijanie polskiej nauki.  

Uczelnia jest częścią społeczności lokalnej i w ramach odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę uczestniczyła w realizacji trud-
nych procesów restrukturyzacyjnych regionu południowo-wschodniej Polski oraz integracji środowisk lokalnych przedsiębiorców, naukow-
ców i ekspertów. Cały czas intensywnie współpracuje z lokalnym otoczeniem, prowadzi zarówno projekty komercyjne, jak i przedsięwzię-
cia o charakterze społecznym i edukacyjnym. To część misji Uczelni.

Od początku Uczelnią kierował Pan Profesor Tadeusz Pomianek, jako kolejno Kanclerz, Rektor a obecnie Prezydent. Niezależnie 
jednak od pełnionej funkcji, nieodmiennie inspirował współpracowników i wytyczał kierunek rozwoju WSIiZ.

Obecna pozycja naszej Alma Mater może być powodem do satysfakcji i radości wszystkich tych, którzy mieli w tym swój współ-
udział. W dniu 25. rocznicy powołania WSIiZ chcemy podziękować osobom, które przyczyniły się do rozwoju i obecnej pozycji Uczelni. 
Jednocześnie prosimy o dalszą pomoc i życzliwość. Dziękujemy pracownikom Uczelni, bo bez nich nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów. 
Tylko działając razem możemy sprawić, aby za kolejne 25 lat nasi następcy mieli kolejne powody do dumy. We wdzięcznej pamięci 
zachowujemy również tych wszystkich zasłużonych dla WSIiZ, których już dziś z nami nie ma, a których praca w tej Uczelni, nie tylko 
przyczyniła się do jej rozwoju, ale zmieniła i ukształtowała nas wszystkich, którzy mieli szansę się od Nich uczyć i z Nimi pracować. 

Cele i ambicje WSIiZ zmieniają się wraz z otaczającą nas rzeczywistością, ale wciąż będziemy dążyć, aby być liderem nie 
tylko wśród niepublicznych uczelni w Polsce. Mamy ambicje rozwoju potencjału badawczego i dydaktycznego oraz tworzenia miejsca 
dla dialogu międzynarodowego. Chcemy nadal dbać o najwyższą jakość kształcenia, działać na rzecz społeczeństwa, regionu i kraju,  
w poszanowaniu polskiej tradycji akademickiej.
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