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 A. Organy Uczelni: 
 
Organ jednoosobowy Uczelni: 

 do dnia 30 sierpnia 2007 r. 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  
prof. zw. dr hab. Joachim Raczek 
 
 od dnia 1 września 2007 r.  
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
dr hab. Michał Szepelawy, prof. nadzw. 
 

Organy kolegialne: 
Senat Uczelni. 
 
 B. Dane adresowe Uczelni: 
 
Adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

47-400 Racibórz 
ul. Słowackiego 55. 

Telefon: (+48) 32/ 415-50-20 centrala tel. ( wew. 129 fax) 
         (+48) 32/ 415-50-02 rektorat ( Rektor/ Prorektorzy) 
         (+48) 32/ 415-55-30 Dom Studenta 1 – centrala 
          (+48) 32/414-73-90 Dom Studenta 2 
         (+48) 32/ 418-14-05 budynek przy ul. Cecylii 10 
Adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej. 
e-mail: pwszwraciborzu@pro.onet.pl, rektorat@pwsz.raciborz.edu.pl, 
Internet:www.pwsz.raciborz.edu.pl 
 
 C. Wyszczególnienie jednostek organizacyjnych Uczelni w roku 
akademickim 2006/2007: 

 
1.Instytut Studiów Edukacyjnych 
 Kierunek: 
  Pedagogika 
2.Instytut Studiów Społecznych 
 Kierunek: 
  Socjologia 
  Historia 
3.Instytut Kultury Fizycznej 
 Kierunek: 
  Wychowanie fizyczne 
4. Instytut Sztuki 
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
5.Instytut Neofilologii 
 Kierunek: 
  Filologia. 
6.Instytut Techniki i Matematyki 
 Kierunek: 
  Automatyka i robotyka 
  Matematyka. 



 D. Informacje o liczbie studentów (w tym przyjętych na I rok 
studiów) i absolwentów z podziałem na poszczególne kierunki, formy i 
stopnie kształcenia 

 
LICZBA STUDENTÓW – dane zbiorcze na dzień 12.10.2007r.  

PWSZ w Raciborzu Rok akademicki 2007/2008 

 
KIERUNEK PEDAGOGIKA 

 

 Rok 
studiów 

Tryb studiów Ogółem 

specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna  I stacjonarny 116 

specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna  II stacjonarny 104 

z blokiem przedmiotów z wychowania fizycznego 22 

z blokiem przedmiotów terapia pedagogiczna 82 

specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna  III stacjonarny 168 

ze specjalizacją wychowanie fizyczne 85 

ze specjalizacją terapia pedagogiczna 83 

RAZEM: 388 
specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna  I niestacjonarny 97 

specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna  II niestacjonarny 78 

z blokiem przedmiotów z wychowania fizycznego 23 

z blokiem przedmiotów terapia pedagogiczna 55 

specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna  III niestacjonarny 127 

ze specjalizacją wychowanie fizyczne 41 

ze specjalizacją terapia pedagogiczna 86 

RAZEM:    302 
specjalność:Pedagogika Socjalna I stacjonarny 69 

specjalność:Pedagogika Socjalna II stacjonarny 81 

specjalność:Pedagogika Socjalna III stacjonarny 113 

RAZEM:  203 

Pedagogika Socjalna II niestacjonarny 51 

Pedagogika Socjalna III niestacjonarny 59 

RAZEM:  110 
specjalność: Edukacja elementarna I stacjonarny 124 

z dodatkową specjalnością język angielski 99 

z dodatkową specjalnością język niemiecki 25 

specjalność:Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie 
przedszkolne 

II stacjonarny 84 

z dodatkową specjalnością język angielski 58 

z dodatkową specjalnością język niemiecki 26 



Pedagogika, specjalność:Kształcenie wczesnoszkolne i 
wychowanie przedszkolne 

III stacjonarny 82 

z dodatkową specjalnością język angielski 59 

z dodatkową specjalnością język niemiecki 23 

specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie 
przedszkolne z dodatkową specjalnością jęz. angielski 

II niestacjonarny 21 

RAZEM:   21 
 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

specjalność: Wychowanie fizyczne w szkole I stacjonarny 76 

specjalność: Wychowanie fizyczne w szkole II stacjonarny 67 

specjalność: Wychowanie fizyczne w szkole III stacjonarny 97 

RAZEM:   240 
specjalność: Wychowanie fizyczne w szkole I niestacjonarny 43 

specjalność: Wychowanie fizyczne w szkole II niestacjonarny 48 

specjalność: Wychowanie fizyczne w szkole III niestacjonarny 48 

RAZEM:   139 
specjalność:instruktorsko-trenerska I stacjonarny 79 

specjalność:instruktorsko-trenerska II stacjonarny 82 

specjalność:instruktorsko-trenerska III stacjonarny 99 

RAZEM:   260 
specjalność:instruktorsko-trenerska I niestacjonarny 39 

specjalność:instruktorsko-trenerska II niestacjonarny 49 

specjalność:instruktorsko-trenerska III niestacjonarny 45 

RAZEM:   133 
specjalność:odnowa biologiczna I stacjonarny 86 

specjalność:odnowa biologiczna II stacjonarny 60 

RAZEM:    146 
specjalność:odnowa biologiczna I niestacjonarny 29 

specjalność:odnowa biologiczna II niestacjonarny 27 

RAZEM:  56 
 

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
 

specjalność:kreacja plastyczna z grafiką użytkową I stacjonarny 44 

specjalność:kreacja plastyczna z grafiką użytkową II stacjonarny 43 

specjalność:kreacja plastyczna z grafiką użytkową III stacjonarny 30 

RAZEM:   117 
specjalność:kreacja plastyczna z grafiką użytkową I niestacjonarny 11 

specjalność:kreacja plastyczna z grafiką użytkową II niestacjonarny 21 



specjalność:kreacja plastyczna z grafiką użytkową III niestacjonarny 23 

RAZEM:   55 
 

KIERUNEK HISTORIA 
 

Historia I stacjonarny 28 

Historia II stacjonarny 40 

specjalność: zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu 
III stacjonarny 

25 

specjalność: edukacja regionalna 24 

RAZEM:    117 
 

KIERUNEK SOCJOLOGIA 
 

Socjologia I stacjonarny 127 

Socjologia II stacjonarny 101 

specjalność:zarządzanie zasobami ludzkimi 

III 
stacjonarny 75 

specjalność: kierowanie i przywództwo w jednostkach 
administracji publicznej 

 
25 

    

RAZEM:   328 
Socjologia I niestacjonarny 96 

Socjologia II niestacjonarny 92 

specjalność:zarządzanie zasobami ludzkimi III 

niestacjonarny 

52 

specjalność: kierowanie i przywództwo w jednostkach 
administracji publicznej 

32 

RAZEM:   272 
 

KIERUNEK FILOLOGIA 
 

specjalność: filologia angielska nauczycielska I stacjonarny 110 

specjalność: filologia angielska nauczycielska II stacjonarny 85 

specjalność: filologia angielska nauczycielska III stacjonarny 98 

  RAZEM:    293 
specjalność: filologia angielska nauczycielska I niestacjonarny 56 

specjalność: filologia angielska nauczycielska II niestacjonarny 31 

specjalność: filologia angielska nauczycielska III niestacjonarny 38 

RAZEM: 125 
specjalność: filologia germańska nauczycielska I stacjonarny 55 

specjalność: filologia germańska nauczycielska II stacjonarny 36 

specjalność: filologia germańska nauczycielska III stacjonarny 44 

RAZEM:   135 
specjalność: filologia germańska nauczycielska I niestacjonarny 23 

specjalność: filologia germańska nauczycielska II niestacjonarny 13 

specjalność: filologia germańska nauczycielska III niestacjonarny 17 



RAZEM:    53 
specjalność: filologia czeska I stacjonarny 21 

specjalność: filologia czeska II stacjonarny 23 

specjalność: filologia czeska III stacjonarny 22 

RAZEM:   66 
specjalność: filologia rosyjska nauczycielska II stacjonarny 11 

specjalność: filologia rosyjska nauczycielska III stacjonarny 15 

RAZEM:   26 
 

KIERUNEK MATEMATYKA 
 

Matematyka I stacjonarny 29 

specjalność: finanse i ekonomia II stacjonarny 17 

specjalność: nauczycielska 12 

specjalność: finanse i ekonomia III stacjonarny 17 

specjalność: nauczycielska 19 

RAZEM:    94 
 

KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA 
 

Automatyka i robotyka I stacjonarny 37 

Automatyka i robotyka II stacjonarny 25 

RAZEM:   62 
Automatyka i robotyka I niestacjonarny 20 

Automatyka i robotyka II niestacjonarny 23 

RAZEM:   43 
studenci wszystkich kierunków i specjalności RAZEM:   

  
4074 

 
 
------------------------------------------------------------ 
Absolwenci: 
Liczba łączna wszystkich absolwentów, którzy opuścili naszą Uczelnię: - 1637  
 
Absolwenci rok akademicki 2006/2007: 
 
ABSOLWENCI (WSZYSTKIE KIERUNKI I TRYBY)    

Ilość osób, które zdały egzamin licencjacki stan na dzień 05.10.2007r.   

   

Pedagogika Resocjalizacyjna z WF:, studia stacjonarne:  105 

Pedagogika Resocjalizacyjna z WF:, studia niestacjonarne:   43 

   

Wychowanie Fizyczne -Instruktorsko-trenerska, studia stacjonarne:  53 

Wychowanie Fizyczne -wychowanie fizyczne w szkole, studia stacjonarne:  41 

Wychowanie Fizyczne -inne specjalności, studia stacjonarne:   1 

   



Wychowanie Fizyczne -Instruktorsko-trenerska, studia niestacjonarne:  21 

Wychowanie Fizyczne -wychowanie fizyczne w szkole, studia niestacjonarne:  18 

Wychowanie Fizyczne -inne specjalności, studia niestacjonarne:    

   

Socjologia-Zarzadnie zasobami -studia stacjonarne-  38 

Socjologia-Kierowanie i Przywództwo - studia stacjonarne  22 

Socjologia-Animacja Społ-Kult.- studia stacjonarne  13 

   

Socjologia-Zarzadnie zasobami -studia niestacjonarne-  52 

Socjologia-Kierowanie i Przywództwo - studia niestacjonarne   23 

    

Historia-Edukacja regionalna - studia stacjonarne  22 

Historia-zarzadzanie dziedzictwem - studia stacjonarne  35 

   

Wychowanie Plastyczne z Grafiką Użytkową, studia dzienne:   25 

Wychowanie Plastyczne z Grafiką Użytkową, studia niestacjonarne:  25 

   

Matematyka nauczycielska ze spec. Mat.w finansach i ekonomii - studia stacjonarne 27  

matematyka nauczycielska ze spec. Matematyka w informatyce - studia stacjonarne 7  

    

Pedagogika socjalna-studia stacjonarne  90 

pedagogika socjalna - studia niestacjonarne  37 

   

KWiWP z dodat, sepc. J. angielski - studia stacjonarne  42 
RAZEM  740 

 
Liczba łączna wszystkich absolwentów, którzy opuścili naszą Uczelnię: - 1634  
 

 E. Określenie specjalności prowadzonej w ramach kierunków 
studiów 
 
Kierunek: Wychowanie Fizyczne ze specjalnościami: 

 wychowanie fizyczne w szkole, 
 specjalność instruktorsko-trenerska, 
 odnowa biologiczna 

Kierunek: Pedagogika ze specjalnościami: 
 pedagogika socjalna, 
 pedagogika resocjalizacyjna, 

edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową: 
 język angielski, 
 język niemiecki 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze 
specjalnościami: 

 kreacja plastyczna z grafiką użytkową, 
 obraz cyfrowy i fotograficzny, 
 techniki malarskie i projektowanie witrażu 

Kierunek: Matematyka ze specjalnościami: 
 specjalność nauczycielska 



 matematyka w finansach i ekonomii 
Kierunek: Filologia ze specjalnościami: 

 filologia angielska 
 filologia czeska 
 filologia germańska 
 filologia rosyjska 

Kierunek: Socjologia ze specjalnościami: 
kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej 
zarządzanie zasobami ludzkimi 
animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych 

Kierunek: Historia ze specjalnościami: 
edukacja regionalna 
zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu. 

Kierunek: Automatyka i robotyka ze specjalnościami: 
automatyka przemysłowa, 
sterowniki logiczne 

 F. Informacja o prowadzonych studiach podyplomowych wraz z 
określeniem ich zakresu. 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu prowadziła w roku 
akademickim 2006/2007 studia podyplomowe na kierunku Wychowanie 
fizyczne. 
Czas trwania studiów – 3 semestry, 
Liczba godzin zajęć – 385, zajęcia dydaktyczne 355 godz., praktyki 30 godz. 
Uczestników – 25 osób. 

 
 G. Informacja o wysokości opłat za studia za ubiegły rok 
akademicki oraz informacje o wysokości opłat w bieżącym roku 
akademickim, z podziałem na kierunki i stopnie kształcenia oraz formy 
studiów 

 
Rok akademicki 2006/2007 

1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie: 
1)  Legitymacji studenckiej ………………………………………………………......5zł. 
2)  Duplikatu legitymacji studenckiej ………………………………………....…7.50zł. 
3)  Indeksu …………………………………………………………………………….4zł. 
4)  Duplikatu indeksu …………………………………………………………………6zł. 
5)  Książeczki zdrowia ………………………………………………………………..6zł. 
6)  Duplikatu książeczki zdrowia ………………………………………………...….9zł. 
7)  Duplikatu karty okresowych osiągnięć studenta ……………………….….......5zł. 
8)  Dyplomu ukończenia studiów..………………………………………………....60zł. 
9)  Duplikatu dyplomu ukończenia studiów …………………………………...… 90zł. 
10) Odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy ..………………………….... 40zł. 
11) Duplikatu odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy……..……….....…60zł. 
12) Dokumentu ukończenia studiów podyplomowych .……………………........30zł. 
13) Duplikatu dokumentu ukończenia studiów podyplomowych ……….....…...45zł. 

2. Za powtarzanie semestru – opłaty jak na studiach niestacjonarnych 
3. Studiowanie drugiego języka obcego ……………………………………........... 250zł. 
4. Opłata za dodatkową ścieżkę………………………………………………......… 450zł. 



5. Wpis warunkowy na semestr: 
     1) studia stacjonarne ………….……………………………………………….…..300zł. 
     2) studia niestacjonarne ………………………………………………………..….150zł. 
6. Zaliczenie komisyjne …………..………………………………………………...... 100zł. 
7. Egzamin komisyjny ...…………………………………………………………….…150zł. 
8. Złożenie indeksu po terminie ..……………………………………………………. 50zł. 
9. Zaświadczenia archiwalne 
    1) Zaświadczenie o nauce ….……………………………………………………….5 zł. 
    2) Zaświadczenie o nauce z wykazem przedmiotów ..………………………..…15zł. 
    3) Zaświadczenie o nauce z wykazem przedmiotów i ocen ………………....…15zł. 

 4) Kserokopia karty okresowych osiągnięć studenta….………………………..... 5zł. 
    5) Suplement do dyplomu .………………………………………………………....20zł. 
10. Odpłatność za zajęcia dydaktyczne: 

1) Odpłatność za studia niestacjonarne za jeden semestr studiów - płatne w 
całości: 

Wychowanie fizyczne ...................................................................... 1500 zł 
Pedagogika  ..................................................................................... 1500 zł 
Socjologia ........................................................................................ 1500 zł 
Historia ............................................................................................ 1500 zł 
Matematyka ..................................................................................... 1500 zł 
Filologia ........................................................................................... 1500 zł 
Automatyka i robotyka   ................................................................... 1500 zł 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych....................... 1600 zł 

2) Termin wpłaty 
Semestr zimowy – do 15 października 2006r. 
Semestr letni – do 15 lutego 2007r. 

3) Po przekroczeniu terminu płatności opłat czesnego obowiązują odsetki w 
wysokości 1,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Za przekroczony termin 
uznaje się każdy następny dzień po ustalonym wyżej dniu zapłaty. 

4) Za datę uregulowania czesnego przyjmuje się datę wpływu należności na 
konto Uczelni. 

5) Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji studenta ze 
studiów. 

 
Rok akademicki 2007/2008 

 Uczelnia pobiera opłaty za: 
1. wydanie: 

1) legitymacji studenckiej        5,00 zł 
2) duplikatu legitymacji studenckiej       7,50 zł 
3) indeksu          4,00 zł 
4) duplikatu indeksu         6,00 zł 
5) książeczki zdrowia         6,00 zł 
6) duplikatu książeczki zdrowia        9,00 zł 
7) duplikatu karty okresowych osiągnięć studenta     5,00 zł 
8) dyplomu ukończenia studiów (część A: dyplom + dwa odpisy oraz część B: 

suplement do dyplomu + dwa odpisy)      60,00 zł 
9) duplikatu dyplomu ukończenia studiów (część A)     90,00 zł 
10) duplikatu suplementu do dyplomu (część B)     90,00 zł 
11) odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski     40,00 zł 
12) odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język niemiecki     40,00 zł 
13) odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język rosyjski     40,00 zł 
14) odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język francuski     40,00 zł 



15) odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język hiszpański    40,00 zł 
16) odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski   40,00 zł 
17) odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski  40,00 zł 
18) duplikatu odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki, 
rosyjski, francuski  lub hiszpański)       60,00 zł 
19) dokumentu ukończenia studiów podyplomowych    30,00 zł 
20) duplikatu dokumentu ukończenia studiów podyplomowych   45,00 zł 
21) duplikatu legitymacji instruktora (dla osób, które ukończyły kurs)    7,50 zł 
22) duplikatu świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego   30,00 zł 
23) duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu    30,00 zł 

2. powtarzanie semestru – opłaty jak na studiach niestacjonarnych 
3. studiowanie drugiego języka obcego      250,00zł 
4. dodatkową ścieżkę        ______450,00zł 
5. wpis warunkowy na semestr: 

1) studia stacjonarne        300,00 zł 
2) studia niestacjonarne        150,00 zł 

6. zaliczenie komisyjne        100,00 zł 
7. egzamin komisyjny       __  150,00 zł 
8. złożenie indeksu po terminie       50,00 zł 
9. różnice programowe: 

1) opłata za różnicę programową – egzamin    _____150,00 zł 
2) opłata za różnicę programową – zaliczenie              100,00 zł 

10. reaktywację                   300,00 zł 
11. zaświadczenia archiwalne: 

1) zaświadczenie o okresie nauki      5,00 zł 
2) zaświadczenie o średniej ocen      5,00 zł 
3) zaświadczenie z wykazem przedmiotów    _____15,00 zł 
4) zaświadczenie z wykazem przedmiotów i ocen   _____15,00 zł 
5) zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych    5,00 zł 
6) kserokopia karty okresowych osiągnięć studenta    5,00 zł 
7) zaświadczenie o okresie nauki w tłumaczeniu na język obcy _____10,00 zł 
8) zaświadczenie o średniej ocen w tłumaczeniu na język obcy _____10,00 zł 
9) zaświadczenie z wykazem przedmiotów w tłumaczeniu na język obcy___30,00 zł 
10) zaświadczenie z wykazem przedmiotów i ocen w tłumaczeniu na język obcy30,00 zł 
11) zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w tłumaczeniu na język obcy_10,00 zł 

12. Odpłatność za studia niestacjonarne, za jeden semestr studiów - płatne w całości 
• Wychowanie fizyczne ....................................................................... 1500 zł 
• Pedagogika  ..................................................................................... 1500 zł 
• Socjologia ......................................................................................... 1500 zł 
• Historia ............................................................................................. 1500 zł 
• Matematyka ...................................................................................... 1500 zł 
• Filologia ............................................................................................ 1600 zł 
• Automatyka i robotyka   .................................................................... 1600 zł 
• Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych........................ 1600 zł 
13. Termin wpłaty 
• Semestr zimowy – do 15 października 2007r. 
• W przypadku wniesienia opłaty czesnego po terminie określonym w § 1 ust. 2.1 

Uczelnia naliczać będzie opłatę za nieterminowe uregulowanie czesnego 
za semestr, w wysokości 1 złotego za każdy dzień zwłoki. Za przekroczony termin 
uznaje się każdy następny dzień po ustalonym wyżej dniu zapłaty. 

• Za datę uregulowania czesnego przyjmuje się datę wpływu należności na konto 
Uczelni. 



• Opłata czesnego nie podlega zwrotowi z wyjątkiem, gdy rezygnacja studenta ze 
studiów nastąpi w miesiącu październiku semestru zimowego. 

• Szczegółowe zasady opłaty czesnego określa umowa zawarta pomiędzy 
studentem a Uczelnią. 

 
Biblioteka PWSZ w Raciborzu rok akademicki 2006/2007 
 

W celu zapewnienia studentom dostępu do materiałów dydaktycznych Biblioteka 
zgromadziła księgozbiór liczący 37150 woluminów na wartość 326590,81 zł, 139 egz. 
zbiorów specjalnych, a także prenumeruje na bieżąco 119 tytułów gazet i czasopism 
społeczno-kulturalnych, pedagogicznych, psychologicznych i metodycznych /w tym 12 
obcojęzycznych /. Zgromadzony księgozbiór jest wzbogacany o nowości wydawnicze, a także 
o dary czytelników i instytucji.  
 
Przybytki księgozbioru bibliotecznego w roku akademickim 2006/2007 przedstawiały się 
następująco: 
 

Książki Biblioteka Główna Biblioteka Instytutu 
Neofilologii 

Razem Bib. Główna  
oraz Inst. Neofilologii 

Książki 
zakupione  

1777 wol./ 57395,23 zł 535 wol./ 22226,41 zł 2312 wol./ 79621,64 zł 

Dary 
czytelników 
i instytucji 

492 wol./ 7187,30 zł  68 wol./ 774,00 zł 560 wol./ 7961,30 zł 

Razem 2269 wol./ 64582,53 zł 603 wol./ 23000,41 zł 2872 wol./ 87582,94 zł 
 

W ciągu ostatniego roku akademickiego księgozbiór biblioteczny powiększył się o 2872 
wol. na wartość 87582,94 zł./W tym samym czasie ubytkowano 31 wol. na wartość 216,87 
zł./ 

 
Stan zbiorów specjalnych 
 
Zbiory Biblioteka Główna W tym Biblioteka Instytutu 

Neofilologii 
Dok. elektroniczne  66 egz. / 6740,04 zł 1 egz. / 120 zł 
Dok. dźwiękowe 2 egz./ 152,52 zł  1 konp. / 72,00 zł 
Mapy 17 egz./ 1260,29 zł 3 egz./ 14,34 zł 
Kasety wideo 38 egz./ 973,58 zł  
Normy 16 egz./ 957,04 zł  
Razem 139 egz. / 10083,47 zł. 

 
Zestawienie przybytków dokumentów elektronicznych za lata 2005-2007 
 

2005/2006r 4egz./ 277,00 zł 
2006/2007r 42 egz./ 4122,71 zł 
Razem  46 egz./ 4399,71 zł 

 
Roczniki Czasopism zestawienie   139 wol./ 6531,50 zł 
 
 



Zestawienie przybytków książek za lata 2002-2007 
 

2002/2003r 169 wol./ 4486,54 zł 
2003/2004r 630 wol./ 19833,19 zł 
2004/2005r 2391 wol./ 71802,12 zł 
2005/2006r 3045 wol./ 95620,11 zł 
2006/2007r 2872 wol./ 87582,94 zł 

 
Wypożyczenia międzybiblioteczne: 
 

Wydawnictwa zwarte Artykuły z czasopism 
54 wol. 28 

 
Rejestracja czytelników: 
 

Biblioteka Główna Biblioteka Instytutu 
Neofilologii 

Razem 

2098 387 2485 
 
Wypożyczalnia: 
 

 Liczba odwiedzin Liczba wypożyczonych 
książek 

Biblioteka Główna 12423 11127 wol. 
Biblioteka Neofilologii 3723   6133 wol. 
Razem 16146 17260 wol. 

 
Czytelnia: 
 

 
Liczba 

odwiedzin 
Liczba udostępnionych zbiorów 

Biblioteka Główna 15856 74871 egz. 
Biblioteka 

Neofilologii 
629 683 egz. 

Razem 16485 75554 egz. 
 
Ośrodek Informacji naukowej 
 

Liczba odwiedzin Liczba 
korzystających 

z Internetu 

Inne formy 
korzystania ze 

stanowisk 
komputerowych 

Liczba 
korzystających 
ze zbiorów OIN 

5503 4178 1900 105 
 
 



H. Opis bazy materialnej z uwzględnieniem danych adresowych 
kubatury poszczególnych budynków ze wskazaniem tytułu prawnego. 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu ulica Słowackiego numer 55, 
składająca się z działki o numerze geodezyjnym 619/23 mapa 10 o obszarze 1,0973 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW numer 20608 Sądu Rejonowego Raciborzu. Akt 
własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A numer 504/2005 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu, składająca się z działki o numerze 
geodezyjnym 76 o obszarze 1,9370 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW numer 37952 
Sądu Rejonowego Raciborzu. Akt własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A 
numer 504/2005 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu składająca się z działek o numerze 
geodezyjnym 778, mapa 10 ( decyzja w sprawie połączenia działek z dnia 19.09.2006 r.) 
o obszarze 1,3066 ha, zapisana w księdze wieczystej KW numer 37983 Sądu 
Rejonowego Raciborzu. Akt własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A numer 
504/2005 
 
Powyższe nieruchomości zabudowane są: 
 
-budynkiem szkolnym Budynek Dydaktyczny „A” trzykondygnacyjnym o powierzchni 
użytkowej F=3.950 m2 i kubaturze V=35.000 m3 . Budynek wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, gazową- z sieci 
miejskiej, centralnego ogrzewania, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci 
miejskiej, deszczową do sieci miejskiej, Akt własności –AKT NOTARIALNY - 
REPERTORIUM A numer 504/2005. 
 
-budynkiem szkolnym Budynek Dydaktyczny „B” trzykondygnacyjnym o powierzchni 
użytkowej F=1.800 m2 i kubaturze V=9.600 m3 . Budynek wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, centralnego 
ogrzewania, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową 
do sieci miejskiej, Akt własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A numer 
504/2005. 
 
-budynkiem Domu Studenta czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej F=8.145 m2 

i kubaturze V=21.264 m3 . Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, gazową- z sieci miejskiej, sieć 
ciepłowniczą, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową 
do sieci miejskiej, Akt własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A numer 
504/2005. 
 
-budynkiem krytej pływalni, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej F=2.587 m2 i 
kubaturze V=13.800 m3 . Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, 
wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową do sieci 
miejskiej, Akt własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A numer 504/2005. 
 
-sześcioma garażami murowanymi, budynek powierzchni użytkowej F=106,55 m2 i 
kubaturze V=422,7000 m3. Garaże wyposażone są w instalacje: elektryczną, kanały 
wentylacji grawitacyjnej, Akt własności –AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A numer 
504/2005. 
 
-budynkiem sali gimnastycznej dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej F=798 m2 

 i kubaturze V=6.400 m3 . Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 



telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, 
wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową do sieci 
miejskiej, Akt własności –AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A numer 504/2005. 
 
-budynkiem szatni, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej F=60 m2 i kubaturze 
V=693 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, kanały 
wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania- gazowe, wodociągową z sieci 
miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową do sieci miejskiej, Akt własności –
AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A numer 504/2005. 
 
-obiekt „Stadionu” o powierzchni F=19.370 m2 Akt własności –AKT NOTARIALNY, 
REPERTORIUM A numer 504/2005. 
-obiekt „Kręgielni” o powierzchni F=80,0 m2 Akt własności –AKT NOTARIALNY, 
REPERTORIUM A numer 504/2005. 
-ogrodzenie ozdobne wokół budynków dydaktycznych Akt własności –AKT 
NOTARIALNY, REPERTORIUM A numer 504/2005. 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu przy ul Matejki 10, AKT 
NOTARIALNY z dnia 02. 03. 2006 r. , REPERTORIUM A numer 840/2006. 
Nieruchomość została zakupiona od PGL DOM Sp. z o. o w Raciborzu. Nieruchomość 
opisana w księdze wieczystej Kw nr 44662, prawo wieczystego użytkowania działki 
gruntu  oznaczonej numerem ewidencyjnym 680/106, k.m. 10, o łącznej powierzchni 
0.1161 ha, prawo własności budynku podpiwniczonego w całości, o trzech 
kondygnacjach nadziemnych, o łącznej powierzchni 660,90 m2. Budynek wyposażony 
jest w instalacje: elektryczną, telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, 
centralnego ogrzewania, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, 
deszczową do sieci miejskiej. 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu przy ul Łąkowej 31b, AKT 
NOTARIALNY z dnia 17.03.2006 r. REPERTORIUM A numer 1157/2006. Nieruchomość 
została zakupiona od F.K Rafako S.A Racibórz. Nieruchomość opisana w księdze 
wieczystej Kw nr 44691, prawo wieczystego użytkowania działki gruntowej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym: 1102 k.m.3 o łącznej powierzchni 0.3801 ha, prawo własności 
budynku hali warsztatów szkolnych o powierzchni użytkowej 912 m2, prawo własności 
budynku socjalno –usługowego przy warsztatach szkolnych o powierzchni użytkowej 
813,00 m2. Budynek trzykondygnacyjny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, wodociągową z 
sieci miejskiej, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową do sieci miejskiej. 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu ul. Łąkowej 31a, AKT NOTARIALNY 
z dnia 02. 03. 2006 r. REPERTORIUM A numer 840/2006. Nieruchomość zakupiona od 
PGL DOM Sp. z o.o w Raciborzu. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej Kw nr 
19846, prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi 913/53, k.m.3 o łącznej powierzchni 0.2538 ha, prawo własności budynku 
byłego Zespołu Szkół Zawodowych F.K RAFAKO SA o powierzchni użytkowej 1.518,00 
m2, w tym mieszkanie służbowe o powierzchni użytkowej 47,70 m2 usytuowane na 
parterze z odrębnym wejściem. Budynek częściowo podpiwniczony, parter, I-sze piętro, 
II-gie piętro. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, telefoniczną, 
odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, wodociągową z 
sieci miejskiej, instalację gazową, kanalizacyjną do sieci miejskiej, deszczową do sieci 
miejskiej. 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu ulica Cecylii numer 10, Umowa 
darowizny pomiędzy Powiatem Raciborskim a PWSZ w Raciborzu, AKT NOTARIALNY z 
dnia 19.07.2007 r. Repertorium A Nr 3649/2007. Nieruchomość  



składająca się z działki o numerze geodezyjnym 121 (k.m.4), o obszarze 0,1581 
ha, zapisana w księdze wieczystej KW numer 37923 Sądu Rejonowego w 
Raciborzu. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem szkolnym. 
Budynek Dydaktyczny trzykondygnacyjny o powierzchni użytkowej F=3.950 m2 i 
kubaturze V=35.000 m3 . Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
telefoniczną, odgromową, kanały wentylacji grawitacyjnej, gazową- z sieci 
miejskiej, centralnego ogrzewania, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną 
do sieci miejskiej, deszczową do sieci miejskiej. 

 
I. Informacja o formach i zakresie współpracy międzynarodowej: 

 
1. Umowa o współpracy pomiędzy PWSZ w Raciborzu a Pedagogicką Fakultą 

Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie Katedra Telesne Wychowy, Republika 
Czeska z dnia 13.10.2005 r. 

2. Umowa o współpracy pomiędzy PWSZ w Raciborzu a Pedagogicką Fakultą 
Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Republika Czeska z dnia 23.05.2006 r. 

3. Umowa o współpracy pomiędzy PWSZ w Raciborzu a Wydziałem 
Pedagogoicznym Uniwersytetu Paleckiego w Ołomuńcu, Republika Czeska z dnia 
22.08.2007 r. 


