
Zarządzenie Nr 24/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie:     sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Jednolitym 

Systemie Antyplagiatowym oraz uchylenia zarządzenia Rektora AWF 

Warszawa Nr 62/2012/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury 

antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania 

z elektronicznego systemu antyplagiatowego 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 76 ust. 4 i art. 188 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), w związku 

z uruchomieniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ww. ustawy, 

wprowadzam poniższe zasady dotyczące procedury antyplagiatowej, obowiązujące w AWF 

Warszawa. 

 

§ 1 

 

1. Celem procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa jest przeciwdziałanie 

naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Procedurze antyplagiatowej podlegają wszystkie pisemne prace dyplomowe studentów 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pisemne prace 

dyplomowe sprawdzane są obowiązkowo przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej „JSA”. 

3. Procedurze antyplagiatowej podlegają wszystkie pisemne rozprawy doktorskie osób 

ubiegających się o stopień doktora w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie. Pisemne rozprawy doktorskie sprawdzane są obowiązkowo przed ich obroną 

z wykorzystaniem JSA.  

4. Sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie JSA polega na 

zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw 

w tekście poddanym sprawdzeniu do tekstów prac znajdujących się w Ogólnopolskim 

Repozytorium Prac Dyplomowych, bazie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach 

awansowych oraz tekstów w bazie polskiego Internetu NEKST. 

5. JSA prowadzi minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki. 

6. AWF Warszawa może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody 

autora (tzn. bez składania przez niego jakiegokolwiek oświadczenia w tym zakresie) z utworu 

stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku 

wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem 

rozprawy doktorskiej oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki bazach danych, w celu 

sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zgodnie z art. 15a ust. 

2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 i 1293).  

 

§ 2 

 

Konta użytkowników JSA tworzone są przez Administratora Systemu Pol-on. Zakres uprawnień 

użytkownika w systemie ustalają dla pracowników odpowiednio prorektorzy, dziekani i kierownicy 

jednostek organizacyjnych. 



§ 3 

 

1. Po zakończeniu badania pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w JSA promotor 

akceptuje raport potwierdzając, że praca dyplomowa lub rozprawa doktorska jest samodzielna 

i może być dopuszczona do egzaminu dyplomowego lub odpowiednio obrony. Raport 

z badania pracy dyplomowej w JSA zostaje dołączony do dokumentacji dyplomowej studenta 

lub odpowiednio dokumentacji osoby ubiegającej się o stopień doktora w AWF Warszawa. 

2. Wsparcie korzystania z JSA zapewnia Dział Nauczania i Spraw Studenckich, a w Filii AWF 

w Białej Podlaskiej dział lub zespół wskazany przez Prorektora ds. Filii AWF. 

3. Zobowiązuję dziekanów do przeprowadzenia zajęć dla studentów w zakresie podstaw prawa 

autorskiego. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku pracy, w której stwierdzono istotne nieuprawnione zapożyczenia, praca nie 

zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego, a promotor lub przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej jest zobowiązany złożyć zawiadomienie o zdarzeniu do rektora w celu podjęcia 

przez niego dalszych działań w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

skierowania sprawy na drogę postepowania dyscyplinarnego. 

2. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu 

polegającego na przypisaniu sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu, rektor 

wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego. 

3. W przypadku wykrycia istotnych nieuprawnionych zapożyczeń w pracy po egzaminie 

dyplomowym i uznanej w wyniku przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego za plagiat, 

jeżeli praca ta stanowiła podstawę nadania tytułu zawodowego rektor w drodze decyzji 

stwierdza wobec studenta, który przypisał sobie autorstwo cudzego utworu, nieważność 

postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i decyzji o wydaniu dyplomu. 

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osób ubiegających się o stopień doktora 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

§ 5 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie Rektora AWF 

Warszawa Nr 62/2012/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury 

antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu 

antyplagiatowego (z późn. zm. - zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r.). 

3. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor właściwy ds. 

rozwoju AWF Warszawa, który określi szczegółowe zasady korzystania z JSA w AWF 

Warszawa. 

4. W związku z uchyleniem zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, zmienione zostanie 

w stosownym zakresie zarządzenie Nr 69/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa 

zarządzenie (załącznik 7).  

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


