
Zarządzenie Nr 40/2018 

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zasad funkcjonowania w uczelni Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 5 pkt. 4 Statutu 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), jako system wykorzystywany do 

sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy 

weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy w zakresie przeciwdziałania naruszeniom 

przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji 

PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

3. System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej bazy) oraz 

systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk badanych prac). 

 

§ 2 

1. Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu 

do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie 

zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów. 

2. JSA jest integralnym elementem obowiązujących w uczelni zasad i procedur zapewniania 

i doskonalenia jakości kształcenia. 

3. Zadaniem systemu jest ochrona oryginalności prac, które powstały na uczelni oraz 

dostarczenie wykładowcom materiału umożliwiającego ocenę samodzielności prac 

dyplomowych. 

 

§ 3 

1. Administrator systemu JSA w Collegium Mazovia nadaje każdemu promotorowi 

uprawnienie do pracy w JSA. 

2. Każdy promotor ma przypisaną zdefiniowaną rolę w JSA. 

3. Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu.  

 

§ 4 

1. Student będący autorem pracy dyplomowej składa oświadczenie, że napisał pracę 

samodzielnie i nie narusza ona praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. 

zm.). 

2. Oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 jest integralną częścią pracy dyplomowej. 

 

§ 5 

1. Wszystkie prace dyplomowe powstające w Collegium Maziowa podlegają procedurze 

antyplagiatowej. 



2. Tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez 

uczelnię z JSA określa Regulamin antyplagiatowy. 

3. Regulamin antyplagiatowy stanowi załącznik do zarządzenia.  

 

§ 6 

1. Pracownicy Collegium Mazovia, mający dostęp do danych przechowywanych w JSA 

zobowiązani są do korzystania z uczelnianej poczty Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkoły Wyższej oraz do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz zachowania poufności informacji, które mogły by mieć wpływ na 

przestrzeganie praw i wolności obywateli, a także na wymiar sprawiedliwości. 

2. Administrator systemu JSA do końca września każdego roku akademickiego sporządza 

sprawozdanie dotyczące funkcjonowania JSA zawierające dane: liczbę prac 

sprawdzonych przy użyciu systemu, liczbę prac poddanych szczegółowej analizie, liczbę 

prac zakwestionowanych. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 przekazywane jest Uczelnianej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia. 

 

§ 7 

Uchyla się Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej w Siedlcach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania w uczelni 

Systemu Plagiat.pl. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do Zarządzenia Nr 40/2018 

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

z dnia 31 grudnia 2018 r.  

 

 

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY 

 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

§ 1 

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób 

korzystania przez uczelnię z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). 

 

§ 2 

1. Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w JSA wynika z Ustawy dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ww. ustaw, uczelnie posiadają  obowiązek sprawdzania 

pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA.  

2. System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej bazy) oraz 

systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk badanych prac).  

3. JSA wykrywa: 

 klony prac dyplomowych; 

 zapożyczenia fragmentów w jednym lub wielu źródłach referencyjnych; 

 fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie 

od szyku słów we frazie); 

 zmiany stylu pisania pracy; 

 znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne; 

 mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia 

zapożyczeń. 

4. Dane z prac sprawdzanych w JSA mogą być porównywane do danych z następujących 

repozytoriów:  

 ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych; 

 NEKST – wyszukiwarka polskiego Internetu; 

 Baza aktów prawnych; 

 Elementy anglojęzycznego Internetu (Wikipedia); 

 Wewnętrzna baza uczelni udostępniona do badań JSA.  

§ 3 

1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich prac licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich powstających w uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli 

jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego (obrony). 

2. System zaczyna badanie pracy od wyekstrahowania samego tekstu, to znaczy 

pozbawionego formatowania i grafik.  

3. Kolejnym etapem badania jest wyszukanie fragmentów prac podobnych do treści pracy 

badanej w indeksach baz porównawczych. Dla każdej pary dokumentów dokonywane 

jest dokładne porównanie treści w celu znalezienia pasaży.  

4. Do badania antyplagiatowego stosowane jest również badanie stylometryczne mające 

pomóc w określeniu czy praca napisana została samodzielnie.  



 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

§ 4 

Tekst pracy dyplomowej w wersji ostatecznej, dopuszczonej do egzaminu dyplomowego 

(obrony), musi zostać złożony w Dziale Spraw Studenckich, w postaci wydruku 

komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie przenośnym (*.pdf) lub Word (*.doc, 

*.docx) dostarczonego na nośniku CD, DVD lub pamięci typu pendrive, w jednym pliku, 

gdzie nazwą pliku jest numer albumu studenta, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym 

terminem egzaminu dyplomowego (obrony). 

 

§ 5 

Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą 

być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik Działu Spraw 

Studenckich, przyjmujący pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy 

tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej. 

 

§ 6 

1. Administrator systemu wgrywa pracę w wersji elektronicznej do Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 

2. Tekst pracy niezwłocznie zostaje poddany sprawdzeniu. 

 

§ 7 

1. Promotor w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym zatwierdza elektronicznie raport  

z badania pracy dyplomowej. 

2. Następnie dla sprawdzonej pracy generowany jest Raport z badania antyplagiatowego. 

3. Promotor zobowiązany jest do podpisania wniosków o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu 

pracy do obrony, które znajdują się w końcowej części tego raportu wymienionego w pkt. 

2.  

4. Raport, o którym mowa w pkt. 1  umieszcza się w teczce osobowej studenta.  

 

§ 8 

1. Promotorzy prac dyplomowych obowiązani są do szczegółowego zapoznania się  

z podręcznikiem użytkownika (zamieszczonym na stronie internetowej JSA) oraz 

korzystania z funkcji pomocy w programie JSA.  

2. Referencyjne wskaźniki prawdopodobieństwa zostają ustalone na poziomie: 

a. 5 % - 40 i więcej wyrazów we frazie; 

b. 20% - 20 i więcej wyrazów we frazie; 

c. 30% - 10 i więcej wyrazów we frazie; 

d. 40% - 5 i więcej wyrazów we frazie. 

3. Promotorzy prac dokonują analizy Raportu z badania antyplagiatowego pod kątem 

występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, analizując liczbę znaków 

specjalnych, znaków, nierozpoznanych wyrazów, wyrazów, fragmentów innego stylu. 

Procentowy rozmiar prawdopodobieństwa (PRP) nie powinien przekraczać wskaźników 

referencyjnych wymienionych w § 8 ust. 2. 

4. Promotorzy porównują źródła wykrytych prawdopodobieństw z przypisami dolnymi  

i bibliografią pod kontem ustalenia, czy zapożyczenia mieszczą się w granicach 

dozwolonego użytku chronionych utworów, określonego przepisami Ustawy z dnia 4 



lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z 

późn. zm.).  

5. Promotorzy dokonując porównania, o którym mowa w pkt. 3, zwracają uwagę czy, 

podkreślone teksty z repozytoriów, o których mowa w § 2 pkt. 4, w  pracy dyplomowej 

studenta posiadają wskazane źródło oraz czy przytaczane cytaty służą tylko i wyłącznie 

pewnemu uzupełnieniu stworzonego przez studenta tekstu i nie są w nim decydującą 

częścią. 

6. Na podstawie ustaleń opisanych w pkt.3,4 i 5 promotorzy mogą stwierdzić, że: 

a. praca nie wskazuje istotnych podobieństw w ramach weryfikacji przez JSA; 

b. w pracy zastosowano czcionki utrudniające automatyczne rozpoznawanie 

słów; 

c. praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia z dokumentów (wskazując źródło 

zapożyczeń). 

7. Na podstawie analizy Raportu z badania antyplagiatowego, promotorzy wnioskują o: 

a. dopuszczenie pracy do obrony; 

b. skierowanie pracy do poprawy, z zaznaczeniem, że wykryte podobieństwa nie 

maja znamion plagiatu: 

c. zbadanie sprawy stwierdzonych zapożyczeń przez komisję do spraw 

dyscyplinarnych. 

§ 9 

1. Jeżeli w wyniku analizy Raportu z badania antyplagiatowego, promotor uzna, że praca 

zostaje dopuszczona do obrony, ma obowiązek niezwłocznie przekazać podpisany Raport 

do Działu Spraw Studenckich z wnioskiem o wyznaczenie terminu obrony pracy 

dyplomowej. 

2. Termin obrony, o którym mowa w pkt. 1 nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty 

złożenia przez studenta pracy dyplomowej. 

 

§ 10 

1. Jeżeli w wyniku analizy Raportu z badania antyplagiatowego, promotor skieruję pracę do 

poprawy, ma obowiązek niezwłocznie przekazać pracę studentowi wskazując 

nieuprawnione zapożyczenia i ich źródło. 

2. Kierując prace do poprawy, promotor obowiązany jest wyznaczyć studentowi termin 

oddania poprawionej pracy. Termin ten nie może być krótszy, niż 7 dni i dłuższy, niż 30 

dni.  

3. Poprawiona praca ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową. 

 

§ 11 

1. Jeżeli w wyniku analizy Raportu z badania antyplagiatowego,  promotor uzna, że praca 

zawiera nieuprawnione zapożyczenia z dokumentów, które noszą znamiona plagiatu, ma 

obowiązek niezwłocznie przekazać Raport wraz z uzasadnieniem (wskazując wielkość  

i źródło zapożyczeń)  do Działu Spraw Studenckich. 

2. Dział Spraw Studenckich przekazuje niezwłocznie Raport z badania antyplagiatowego 

wraz z pracą dyplomową studenta do decyzji Rektora.  

3. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Komisję 

dyscyplinarną ds. studentów.  

4. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, określonego w pkt. 3, student 

może przedstawiać dowody, potwierdzające fakt, że jego praca dyplomowa nie zawiera 

nieuprawnionych zapożyczeń.  



§ 12 

1. Od orzeczenia Komisji dyscyplinarnej studentowi przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia. 

3. Od prawomocnego orzeczenia Odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

§ 13 

W zależności od ustaleń Komisji dyscyplinarnej, Rektor podejmuje dalsze decyzje biorąc pod 

uwagę postanowienia Regulaminu studiów i przepisy prawa dotyczące spraw 

dyscyplinarnych studentów oraz prawa autorskiego.  

§ 14 

Wszystkie prace, dopuszczone do egzaminu dyplomowego (obrony), są dodawane 

obligatoryjnie przez Operatorów JSA do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych (ORPPD) niezwłocznie po zdanie egzaminu dyplomowego przez studenta.  

 

§15 

Wszystkie kwestie, dotyczące trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, nieujęte 

w Regulaminie określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu 

wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1882). 

 


