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Załącznik nr 1 do 
zarządzenie nr 111/R/2014 

Regulamin antyplagiatowy - 
zasady działania systemu antyplagiatowego

§ 1

1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz 
sposób korzystania przez uczelnię z systemu Plagiat.pl

2. Postępowanie antyplagiatowe obejmuje wszystkie prace dyplomowe: licencjackie oraz 
inżynierskie zwane dalej pracami.

3. Regulamin zakłada, że dyplomant składający pracę wyraża zgodę na jej weryfikację 
w systemie Plagiat.pl

4. Wyrażony na piśmie brak zgody autora na poddanie pracy analizie w systemie 
Plagiat.pl jest równoznaczny z nieprzyjęciem pracy do oceny.

§ 2

1. Dyplomant składa do dziekanatu pracę w wersji papierowej oraz jedną pracę w wersji 
elektronicznej na płytach CD. Formatami pliku, w jakim zapisana jest praca są: DOC 
lub DOCX (Microsoft Word) oraz PDF.

2. Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego 
musi być identyczny.  Za zgodność obu wersji odpowiada autor pracy. 
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§ 3

1. Tekst pracy poddawany analizie w systemie antyplagiatowym plagiat.pl wprowadza 
osoba posiadająca uprawnienia do korzystania z systemy w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia jej złożenia przez autora pracy, z zastrzeżeniem wzmożonego okresu składania 
prac, kiedy termin ten może ulec wydłużeniu.

2. Dla każdej sprawdzanej pracy system Plagiat.pl generuję Raport 
Prawdopodobieństwa, który ułatwia ocenę badanego tekstu pod kątem samodzielności 
w jego tworzeniu, wskazując liczbę zapożyczonych fragmentów i podając ich źródła.

3. Praca zostaję uznana za nie budzącą wątpliwości, jeżeli:

a) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50 % 

b) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5 % 

c) system nie wykrył obecności nieuprawnionych zapożyczeń („alert”)

§ 4

1. W przypadku przekroczenia wartości współczynników określonych w § 3 pkt. 3, 
praca wymaga dodatkowej oceny promotora polegającej na szczegółowej analizie i 
ocenie występujących niedopuszczalnych zapożyczeń wskazanych przez system 
antyplagiatowy Plagiat.pl

2. Promotor na podstawie Rozszerzonego Raportu Prawdopodobieństwa otrzymanego od 
pracownika dziekanatu przygotowuję opinię, w której ocenia, czy praca nie zawiera 
nieuprawnionych zapożyczeń lub czy zawarte w niej prawidłowe oznaczone 
zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości, co do samodzielności przygotowanej 
pracy.

3. Promotor decyzję wraz z uzasadnieniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do 
obrony powinien dostarczyć do dziekanatu uczelni do 7 dni od dnia przekazania pracy 
do dodatkowej oceny.

4. W przypadku dopuszczenia pracy do obrony, do akt studenta zostaje dołączony 
Rozszerzony Raport Prawdopodobieństwa wraz z Protokołem oceny oryginalności 
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pracy.

5. Jeżeli z oceny, o której mowa w § 3 pkt 3 wynika, że praca nie zawiera przesłanek 
popełnienia plagiatu przez autora pracy, a nadmierna liczna cytatów wskazuje na niski 
stopień samodzielności – praca nie jest dopuszczana do obrony ani dodawana do Bazy 
Systemu. Po konsultacji z promotorem autor pracy, w wyznaczonym przez Dziekana 
terminie dokonuję poprawy pracy. Praca po ponownym złożeniu w dziekanacie 
uczelni poddawana jest procedurze antyplagiatowej.

6. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 3 pkt 3  wynika, że praca jest plagiatem, 
student nie zostaje dopuszczony do obrony pracy, a praca nie jest dodawana do Bazy 
Systemu. Wobec autora pracy w ciągu 7 dni od otrzymania informacji, przekazanej 
przez Promotora, Rektor wszczyna postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 214 
ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

7. Prace dopuszczone do obrony są dodawane przez osobę uprawniona do korzystania 
z systemu do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl na bieżąco, ale nie później jak 7 dni od 
daty obrony pracy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuję Dziekan 
w porozumieniu z promotorem pracy.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.
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