
Zarządzenie nr 41/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie: procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl w roku 
                   akademickim 2007/2008

§ 1

1. Prace dyplomowe są sprawdzane pod względem samodzielności ich pisania przez autorów 
przy pomocy elektronicznego  systemu  antyplagiatowego  Plagiat.pl.  Sprawdzanie  prac  w 
systemie  polega  na  zidentyfikowaniu  nieuprawnionych  zapożyczeń  poprzez  wskazanie 
ewentualnych podobieństw w tekście poddanym sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w 
bazie danych systemu i w Internecie. 

2. Dla  każdej  sprawdzonej  pracy  system  antyplagiatowy  generuje  „Raport  podobieństwa”, 
który umożliwia  dokonania oceny,  czy praca sprawdzana  pod względem samodzielności 
zawiera zapożyczenia i czy są to zapożyczenia uprawnione.

3. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych pisanych przez studentów 
kończących  studia  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie,  przy  czym 
sprawdzanie  prac  dyplomowych  magisterskich  przed  egzaminem  dyplomowym  jest 
obligatoryjne. 

4. Prace  dyplomowe,  które  poddane  zostały  procedurze  antyplagiatowej  zostają  dodane  do 
bazy danych systemu. Dodania prac do bazy danych systemu dokonuje operator systemu.

§ 2

1. W celu sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym należy złożyć pracę w 
Sekretariacie Prorektorów, w postaci pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office 
Document) na nośniku CD-R, tak, aby zawarty na niej tekst był możliwy do skopiowania i 
wklejenia, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony.

2. Składający pracę sprawdza, czy treść pracy odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1.
3. Złożona  praca  na  nośniku  CD-R powinna  być  trwale  opisana  (imię  i  nazwisko  autora, 

wydział  i  kierunek studiów,  rodzaj  pracy)  i  zarejestrowana w Sekretariacie  Prorektorów 
(data złożenia, podpis składającego). 

§ 3

1. Wstępnej analizy „Raportu podobieństwa” dokonuje operator systemu i przekazuje protokół 
oceny samodzielności pracy promotorowi. 

2. Jeżeli  w wyniku  analizy „Raportu podobieństwa”  praca zostanie uznana za wymagaj cą ą 
dodatkowej  oceny  z  punktu  widzenia  wyst powania  niedopuszczalnych  zapo yczeę ż ń, 
operator systemu do protokołu oceny samodzielności pracy dołącza pełną wersję „Raportu 
podobieństwa” zawierającą wygenerowany przez system Plagiat.pl tekst pracy dyplomowej.

§ 4

Organizację  sprawdzania  prac  dyplomowych  w  elektronicznym  systemie  antyplagiatowym 
Plagiat.pl w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego określa Dziekan tego Wydziału. 



§ 5

1. Sprawdzanie  prac  dyplomowych  w elektronicznym  systemie  antyplagiatowym  Plagiat.pl 
finansowane jest z funduszu prorektora właściwego do spraw kształcenia.

2. W przypadku stwierdzenia w pracy nieuprawnionych zapożyczeń praca dyplomowa może, 
na  wniosek  promotora,  być  ponownie  sprawdzona  w  systemie  antyplagiatowym.  Koszt 
powtórnego sprawdzenia pracy w wysokości 30 zł ponosi w całości student.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Re k t o r 

prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika AWF


