
Aneks nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 r.
do Zarządzenia Nr 16/2009/2010

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie: procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt. 2 Statutu AWF wpro-
wadzam następujące zmiany w Zarządzeniu Nr 16/2009/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.:

§ 1

1. W § 1 dotychczasowe punkty 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Procedurze antyplagiatowej podlegają wszystkie prace dyplomowe studentów kończących 
studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
5. Prace dyplomowe autorów, którzy wyrazili zgodę w Oświadczenie autora pracy w sprawie 
procedury  antyplagiatowej,  o  którym  mowa  w  §  1  punkt  6,  po  zakończeniu  procedury 
antyplagiatowej i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, zostają dodane do bazy danych 
systemu. Dodania prac do bazy danych systemu dokonuje operator systemu.”

2. W § 1 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu:
„6. Do pracy dyplomowej, która poddana będzie procedurze antyplagiatowej dołączone zostaje 
Oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej stanowiące załącznik nr 1.”

3. W § 2 dotychczasowy punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Złożona praca  na nośniku CD-R powinna być  trwale  opisana (imię  i  nazwisko autora, 
wydział i kierunek studiów). Złożenie pracy dyplomowej następuje najpóźniej na 2 tygodnie 
przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.”

4. W § 2 dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu:
“5.  Promotor pracy dyplomowej zobowiązany jest do przeprowadzenia  wyrywkowej  kontroli 
zgodności wersji drukowanej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej.”

5. W § 3 dodaje się punkty 5, 6 o następującym brzmieniu:
„5. W przypadku prac dyplomowych, u których na podstawie wstępnej analizy Raportu podo-
bieństwa wygenerowanego przez elektroniczny system antyplagiatowy stwierdzono w Proto-
kole oceny samodzielności pracy występowanie nieuprawnionych zapożyczeń, promotor zobo-
wiązany jest do wyrażenia opinii według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
6.  Protokół oceny samodzielności pracy oraz Opinia promotora pracy dyplomowej dołączone 
zostają do dokumentacji studenta.”

6. Skreśla się § 4 w całości.
7. § 5 oraz § 6 uzyskuje numerację odpowiednio § 4 oraz § 5.



§ 2

1. W pozostałym  zakresie  Zarządzenie  Nr  16/2009/10  z  dnia  20  stycznia  2010  r.  w  sprawie 
procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl obowiązuje bez zmian.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY
W SPRAWIE PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ

Oświadczam,  że  znam  zasady  dotyczące  sprawdzania  pracy  dyplomowej  w  elektronicznym 
systemie  Plagiat.pl  i  wyrażam/nie  wyrażam zgodę/y na  nieodpłatne  wprowadzenie  mojej  pracy 
dyplomowej  do  bazy  danych  Systemu  Plagiat.pl  oraz  nieodpłatne  wykorzystanie  mojej  pracy 
dyplomowej w tym systemie dla potrzeb sprawdzania innych prac dyplomowych.

Data                                                                                                          Podpis autora pracy



Załącznik nr 2

OPINIA PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Na podstawie analizy rozszerzonego raportu podobieństwa wygenerowanego przez elektroniczny 
system antyplagiatowy dla pracy:

Autor: ……………………………………… Kierunek: ……………………………………………

Tytuł:…………………………………………………………………………………………………

stwierdzam, co następuje:

ð wykryte w pracy zapożyczenia zostały użyte w sposób prawidłowy. W związku z powyższym 
uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do egzaminu dyplomowego.

ð wykryte w pracy zapożyczenia zostały użyte w sposób nieprawidłowy i budzą wątpliwości co 
do samodzielności jej autora. W związku z powyższym kieruję pracę do ponownego zredago-
wana w celu oznaczenia zapożyczeń w sposób prawidłowy lub ich ograniczenia. Praca zostanie 
ponownie sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym.

ð wykryte w pracy zapożyczenia  są  nieuprawnione i  noszą  znamiona plagiatu. W związku 
z powyższym praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

           Data                   Podpis promotora
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