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Załącznik nr 1  

do zarządzenia  Rektora nr 8A/2015 z dnia 24.04.2015 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego  w Wyższej  

Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu 
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Rozdział 1.  Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Regulamin antyplagiatowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa  

i Organizacji Pracy w Radomiu określa tryb i sposób funkcjonowania procedury 

antyplagiatowej oraz formę korzystania przez Uczelnię z systemu Plagiat.pl. 

Regulamin wprowadza się dla sprawdzenia  stopnia samodzielności studenta przy 

pisaniu pracy dyplomowej oraz w celu przeciwdziałania naruszaniu praw 

autorskich i nieuprawnionemu wykorzystaniu cudzej własności intelektualnej. 

2. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych (inżynierskich) 

powstających w Uczelni. Warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu 

dyplomowego (obrony) jest pozytywny wynik tej kontroli. 

 

 

Rozdział 2.  Wykaz pojęć 

 

§ 1 

 

1. Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl – narzędzie informatyczne 

umożliwiające weryfikację prac pod kątem występowania w nich fragmentów 

identycznych z tekstami znajdującymi się w zasobach Internetu, Bazie Aktów 

Prawnych  oraz w bazie danych systemu Plagiat.pl. 

2. Weryfikacja pracy – proces, w którym systemu informatyczny Plagiat.pl wyszukuje 

dokumenty podobne do sprawdzanej pracy i oblicza stopień podobieństwa tekstu 

wyodrębnionego ze sprawdzanej pracy z tekstami znajdującymi się w bazie 

systemu i Internecie. 

3. Raport – podsumowanie wyników weryfikacji generowane przez system Plagiat.pl. 

Wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła. 

4. Współczynniki podobieństwa – określają, w jakim procencie praca składa się  

z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach (stosunek liczby 

wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów  

w badanym dokumencie). 

5. Współczynnik podobieństwa 1 – określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy  

o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, 

bazach innych uczelni lub w zasobach Internetu.  

6. Współczynnik podobieństwa 2 - określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy  

o długości 25 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, 

bazach innych uczelni lub w zasobach Internetu.  

7. Operator systemu – pracownik dziekanatu. 

8. Student – osoba wpisana na listę studentów WISBiOP w Radomiu. 
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9. Praca dyplomowa – tekst tworzony przez studenta, będący warunkiem 

dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

 

 

Rozdział 3. Tryb postępowania przy sprawdzaniu prac dyplomowych 
 

§ 1 

 
1. Prace dyplomowe studentów WISBiOP w Radomiu sprawdzane są przy użyciu  

systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. 

2. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie w formie papierowej  

i elektronicznej, zgodnie z zasadami i w terminach określonych w Regulaminie 

studiów WISBiOP w Radomiu. 

3. Tekst pracy dyplomowej w formie papierowej i elektronicznej musi być 

identyczny. W przypadku stwierdzenia różnic między tekstami praca nie jest 

dopuszczona do procedury antyplagiatowej. 

 

 § 2 

 

1. Dla każdej sprawdzanej pracy system Plagiat.pl generuje skrócony raport 

podobieństwa, który przekazywany jest do promotora pracy dyplomowej. 

2. Jeżeli w wyniku analizy skróconego raportu podobieństwa praca zostanie uznana za 

niebudzącą wątpliwości, zostaje dopuszczona do obrony i dodana do bazy danych 

systemu Plagiat.pl.  

3. W przypadku, gdy współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%, współczynnik 

podobieństwa 2 przekracza 5% lub próbowano ukryć obecność nieuprawnionych 

zapożyczeń („alert”) operator drukuje raport podobieństwa w pełnej wersji 

(Rozszerzony Raport Podobieństwa). 

4. W przypadku, gdy wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą 

znamiona plagiatu, lub w pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, 

wskazujące na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń, promotor kieruje 

sprawę do Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej. 

5. W skład Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej wchodzi dziekan, promotor oraz 

nauczyciel akademicki, który jest specjalistą z tej samej lub pokrewnej dziedziny 

wiedzy. 

6. Jeżeli w wyniku oceny Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej wynika, że praca 

jest plagiatem, nie zostaje dopuszczona do obrony i nie jest dodawana do bazy 

systemu Plagiat.pl. Komisja kieruje zawiadomienie do rektora w celu rozpatrzenia 

sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym. 

 

1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta 

przestępstwa (plagiatu) rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do 

czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną (art. 214 ust. 5 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym). 
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2) Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza 

dokonanie plagiatu  rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu 

zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz 

składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (art. 214 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym). 

 

§ 3 

 

1. Szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania procedury antyplagiatowej określają 

Zasady systemu antyplagiatowego WISBiOP w Radomiu wraz z załącznikami, 

stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 

 

 

 

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

 
1. Wszystkie prace, które zostały dopuszczone do obrony i przeszły procedurę 

antyplagiatową muszą być dodane do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 48 

godzin po zakończeniu procedury antyplagiatowej.  

2. Wszystkie kwestie dotyczące trybu postępowania dyscyplinarnego, które nie zostały 

ujęte w niniejszym Regulaminie określa ustawa  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.  

w sprawie: szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 

wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707). 

 

§ 2 

 

1. Koszt każdorazowego sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu 

Plagiat.pl ponosi autor pracy. Brak opłaty skutkuje odmową dopuszczenia pracy do 

procedury antyplagiatowej. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zasady systemu antyplagiatowego WISBiOP w Radomiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu 

 

                                               REGULAMIN  ANTYPLAGIATOWY Strona 6 
 

 


