
 PAŃSTWOWA   
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  
             W RACIBORZU  

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników   
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  

 
 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j. ze zm.) § 17 ust. 2 Statutu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 61/2019 z dnia 25 września 

2019 r. z późń. zm.) zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

Realizując cele sprawozdawczo-strategiczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu w zakresie działalności publikacyjnej pracowników, tworzy się elektroniczną 

bazę danych pn. „Bibliografia Publikacji Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu”, która jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 

§ 2 

Publikacyjny dorobek naukowy pracowników stanowi działalność naukową i 

artystyczną, która określona jest aktualnie w obowiązujących rozporządzeniach ministra 

właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem następujących typów 

publikacji: 

1) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w 

recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, 

zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów określonym w aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i 

nauki, zwany dalej „wykazem czasopism”, 

2) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych 

niezamieszczonych w wykazie czasopism, 

3) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 

wydawnictw określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra 

właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, 

redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach, 

4) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich 

monografiach 

5) rodzaje osiągnięć artystycznych w zakresie twórczości artystycznej. 

 

 

 



§ 3 
1. Zobowiązuje się pracowników do przekazywania na bieżąco, do Biblioteki informacji o 

swoich osiągnięciach naukowych w celu ich zarejestrowania w bazie.  

2. Obowiązek składania informacji o swoich osiągnięciach naukowych dotyczy wyłącznie 

publikacji afiliowanych w PWSZ w Raciborzu, natomiast dorobek naukowy wynikający z 

zatrudnienia w innych jednostkach naukowych może zostać umieszczony w bazie na 

wniosek pracownika.  

3. Autor zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego kwestionariusza: kwestionariusz 

artykułu naukowego (załącznik nr 1), kwestionariusz monografii/rozdziału w monografii/ 

redakcji w monografii (załącznik nr 2), kwestionariusz pracy artystycznej/projektowej 

(załącznik nr 3). 

4. Autor zobowiązany jest  złożyć oświadczenie o afiliacji (załącznik nr 4), w celu określenia 

miejsca prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

5. Baza „Bibliografia Publikacji Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Raciborzu”, kwestionariusze oraz oświadczenie o afiliacji dostępne są na stronie 

internetowej Biblioteki pod adresem http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/ w zakładce 

Dorobek Naukowy Pracowników. 

6. Kwestionariusz należy dostarczyć do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki w formie 

wydruku z własnoręcznym podpisem lub przesłać w formie elektronicznej z podpisem 

elektronicznym na adres: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl. 

7. Dopuszcza się możliwość składania elektronicznych oświadczeń o afiliacji. 

 

§ 4 
  Traci moc Zarządzenie nr 214/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie 

dokumentowania dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. 

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

dr Paweł Strózik 

 


