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1. Cel, przedmiot i zakres działań 

1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć oraz 
odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionego 
wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej (PG). 

1.2. Przedmiotem działań, w ramach niniejszej procedury, jest weryfikacja przez system 
antyplagiatowy treści pisemnych prac dyplomowych/projektów dyplomowych realizowanych na 
studiach wyższych, prac doktorskich realizowanych na studiach doktoranckich lub 
realizowanych indywidualnie, poza studiami doktoranckimi oraz prac dyplomowych 
realizowanych na studiach podyplomowych, które w dalszej części procedury nazywane są 
pracami.  

1.3. Wyklucza się z procedury prace dyplomowe realizowane na studiach wyższych w postaci 
projektów konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych oraz prace projektowe 
związane z wykonaniem programu lub systemu komputerowego (Ustawa z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., art. 167a, 
ust. 4) oraz prace o charakterze poufnym (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

1.4. Prace na studiach wyższych są realizowane przez studentów, na studiach doktoranckich 
przez doktorantów oraz indywidualnie poza studiami doktoranckimi, a na studiach 
podyplomowych przez słuchaczy studiów, którzy w dalszej części niniejszego dokumentu są 
nazywani autorami prac. 

1.5. Prace na studiach wyższych oraz na studiach podyplomowych są wykonywane pod 
kierunkiem opiekuna, prace na studiach doktoranckich lub indywidualne pod opieką 
promotora. 

1.6. Zakres procedury dotyczy autorów prac, opiekunów i promotorów, dziekanów i innych osób 
zaangażowanych w proces weryfikacji prac. 

1.7. Każdy Wydział ma prawo wprowadzić dodatkowe, szczegółowe zasady obsługi systemu 
antyplagiatowego. 

1.8. Każdy Wydział powinien wprowadzić dodatkowe, szczegółowe zasady realizacji procesu 
weryfikacji prac, a szczególnie wynikające: 

1.8.1. ze specyfiki danego wydziału, 

1.8.2. z realizacji pracy dyplomowej w postaci projektu konstrukcyjnego, technologicznego 
lub artystycznego oraz projektu związanego z wykonaniem programu lub systemu 
komputerowego, 

1.8.3. z poufnego charakteru pracy (umowa z firmą, patenty itp.). 

1.9. Z procedury wyłącza się Wydział Zarządzania i Ekonomii, gdzie obowiązuje wydziałowy 
regulamin antyplagiatowy. 

1.10. System antyplagiatowy ma charakter doradczy. Akceptacja pracy przez opiekuna/promotora 
nie jest jednoznaczna z przyjęciem odpowiedzialności za jej treść i zawartość w kontekście 
ochrony własności intelektualnej określonym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Autor pracy 
jest w pełni odpowiedzialny za treść oraz zawartość pracy. 

1.11. Autor pracy może zweryfikować pracę w systemie antyplagiatowym 2 razy: raz przed 
przekazaniem pracy do opiekuna/promotora i drugi raz po akceptacji pracy przez 
opiekuna/promotora. Wyjątek stanowi sytuacja wymagająca wprowadzenia zmian/poprawek 
(p.4.5.2), wtedy autor może ponownie 2 razy wprowadzić pracę do systemu antyplagiatowego.  

1.12. W kwestiach spornych związanych z oceną autorskiego charakteru pracy organem 
rozstrzygającym są właściwe komisje dyscyplinarne działające na Uczelni. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083


 

PROCEDURA NR 3 

Ochrona własności intelektualnej 

Data: 2013-09-25 

Strona 2/8 

 

2. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze 

2.1. System antyplagiatowy – stosowane na wydziałach PG narzędzie informatyczne służące do 
weryfikacji treści prac pod kątem ich autorskiego charakteru.  

2.2. Weryfikacja treści pracy – proces, w którym system antyplagiatowy wyszukuje dokumenty 
podobne do treści weryfikowanej pracy, a następnie oblicza stopień podobieństwa tekstu 
wyodrębnionego z pracy weryfikowanej z tekstami wyodrębnionymi ze znalezionych 
dokumentów. Praca porównywana jest z tekstami znajdującymi się w bazie systemu 
antyplagiatowego PG (zbiór prac powstałych na Politechnice Gdańskiej, a także zasoby prac 
innych uczelni oraz bazy tekstowe wydawnictw i innych instytucji naukowych) oraz z zasobami 
Internetu. Na zakończenie procesu weryfikacji, system antyplagiatowy generuje raport. 

2.3. Raport – Podsumowanie raportu podobieństwa – podsumowanie wyników weryfikacji treści 
pracy generowane przez system antyplagiatowy.  

2.4. Skierowanie pracy do weryfikacji przez system antyplagiatowy – ustna lub pisemna 
zgoda opiekuna/promotora, po otrzymaniu pracy, na weryfikację treści pracy przez system 
antyplagiatowy. Autor pracy przed skierowaniem pracy może dokonać sam jednorazowo 
sprawdzenia pracy. 

2.5. Opinia opiekuna/promotora – zaświadczenie wydawane przez opiekuna/promotora na 
podstawie raportu, który nie potwierdził autorskiego charakteru pracy weryfikowanej  przez 
system antyplagiatowy (załącznik nr 1). 

2.6. Jednostka obsługująca studia – dla studiów wyższych: dziekanat, dla studiów doktoranckich 
oraz doktorantów przygotowujących indywidualnie prace doktorskie poza studiami 
doktoranckimi: jednostka organizacyjna wydziału (biuro wydziału, dziekanat), dla studiów 
podyplomowych: katedra/zakład, która prowadzi studia podyplomowe. 

2.7. Administrator systemu – pracownik wskazany przez dziekana do obsługi technicznej 
i kontaktu z dostawcą systemu antyplagiatowego.  

2.8. Semestralne sprawozdanie z raportów – zestawienie z raportów podsumowujące wyniki 
weryfikacji treści prac przez system antyplagiatowy na danym wydziale przygotowywane przez 
Centrum Usług Informatycznych (CUI). 

3. Zakres działań objętych procedurą 

3.1. Autor pracy 

3.1.1. po akceptacji pracy przez opiekuna/promotora przekazuje pracę w wersji papierowej 
do jednostki obsługującej studia, 

3.1.2. po uzyskaniu zgody od opiekuna/promotora na weryfikację treści pracy, wprowadza 
wersję elektroniczną pracy, o treści identycznej z wersją papierową, do systemu 
antyplagiatowego,  

3.1.3. zapoznaje się z raportem dostępnym na portalu mojaPG. 

3.2. Opiekun/promotor pracy  

3.2.1. akceptuje pracę, a następnie: 

3.2.1.1. wyraża zgodę na weryfikację treści pracy przez system antyplagiatowy, 

3.2.1.2. lub wnioskuje do dziekana o wykluczenie pracy z weryfikacji jej treści przez 
system antyplagiatowy z powodu/ów wymienionego/ych w pkt 1.8; po 
uzyskaniu zgody dziekana przekazuje informację o decyzji dziekana do 
jednostki obsługującej studia, co oznacza, że praca nie będzie weryfikowana 
przez system antyplagiatowy i umieszczona w repozytorium dokumentów 
cyfrowych, 
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3.2.2. zapoznaje się z treścią raportu i podejmuje decyzję o dalszym trybie postępowania, 
czyli może: 

3.2.2.1. zaakceptować pracę bez dokonywania zmian/poprawek w jej treści 
i przekazać raport zaakceptowany w systemie antyplagiatowym do jednostki 
obsługującej studia, 

3.2.2.2. skierować pracę do autora w celu wprowadzenia zmian/poprawek  
oraz przekazać raport, który nie potwierdził autorskiego charakteru pracy 
weryfikowanej przez system wraz z opinią (załącznik nr 1) do jednostki 
obsługującej studia, 

3.2.2.3. nie przyjąć pracy i przekazać sprawę do decyzji dziekana wraz z raportem, 
który nie potwierdził autorskiego charakteru pracy weryfikowanej przez system 
i opinią (załącznik nr 1) oraz przekazać te dokumenty do jednostki 
obsługującej studia. 

3.3. Dziekan wydziału  

3.3.1. odpowiada za skuteczność realizacji i wprowadzenia rozwiązań szczegółowych 
dotyczących stosowania procedury antyplagiatowej na wydziale,  

3.3.2. ustala zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego na wydziale, 

3.3.3. wskazuje administratora systemu antyplagiatowego oraz wyznacza zakres jego 
obowiązków i uprawnień, 

3.3.4. na prośbę opiekuna/promotora, wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wykluczenie pracy 
z weryfikacji jej treści przez system antyplagiatowy z uwagi na powód/y wymieniony/e 
w pkt 1.8; swoją decyzję przekazuje opiekunowi/promotorowi, 

3.3.5. w przypadku braku akceptacji pracy przez opiekuna/promotora, (załącznik nr 1), 
dziekan może:  

3.3.5.1. skierować pracę do autora w celu wprowadzenia zmian/poprawek, po 
konsultacji z opiekunem/promotorem, 

3.3.5.2. wystąpić do rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
wobec autora pracy zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm) oraz 
zgodnie z rozporządzeniem 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); 

3.3.6. zapoznaje się z semestralnym sprawozdaniem z raportów i przekazuje je do WKZJK, 

3.3.7. zapoznaje się z wnioskami i zaleceniami WKZJK. 

3.4. Administrator systemu 

3.4.1. odpowiada za techniczną sprawność systemu antyplagiatowego,  

3.4.2. odpowiada za utrzymywanie kontaktu z dostawcą stosowanego systemu 
antyplagiatowego. 

3.5. Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) 

3.5.1. uczestniczy w opracowaniu zasad obsługi systemu antyplagiatowego oraz zasad 
realizacji procesu weryfikacji prac wymienionych w pkt. 1.8, 

3.5.2. analizuje semestralne sprawozdanie z raportów, 

3.5.3. przekazuje dziekanowi wnioski i zalecenia, wynikającej z analizy semestralnego 
sprawozdania z raportów. 
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3.6. CUI 

3.6.1. sprawuje nadzór nad sprawnością systemu antyplagiatowego, 

3.6.2. przygotowuje semestralne sprawozdania z raportów, które przekazuje dziekanom.  

3.7. Jednostka obsługująca studia 

3.7.1. gromadzi dokumenty autora pracy związane z weryfikacją autorskiego charakteru 
pracy, tj. raport, opinię opiekuna/promotora (załącznik nr 1) oraz inne dokumenty 
związane ze sprawą weryfikacji treści pracy, 

3.7.2. dodaje zaakceptowaną pracę do bazy danych systemu antyplagiatowego i do 
repozytorium dokumentów cyfrowych.  

4. Opis postępowania w ramach procedur 

4.1. Po akceptacji pracy przez opiekuna/promotora autor pracy przekazuje 
opiekunowi/promotorowi i jednostce obsługującej studia wersję papierową pracy. 

4.2. Po uzyskaniu zgody opiekuna/promotora na weryfikację treści pracy, autor pracy wprowadza 
wersję elektroniczną pracy, o treści identycznej z wersją papierową, do systemu 
antyplagiatowego.  

4.2.1. W przypadku powodu/ów wymienionego/ych w pkt 1.8, opiekun/promotor kieruje do 
dziekana wniosek o wykluczenie pracy z weryfikacji przez system antyplagiatowy 
i nieumieszczanie pracy w repozytorium dokumentów cyfrowych. Opiekun/promotor 
postępuje zgodnie z decyzją dziekana oraz przekazuje informacje o decyzji dziekana 
do jednostki obsługującej studia. 

4.3. Dla każdej wprowadzonej pracy, system antyplagiatowy generuje raport, który jest dostępny 
na portalu mojaPG zarówno dla autora pracy, jak i opiekuna/promotora. 

4.4. Portal mojaPG przesyła informację e-mailową do autora pracy i opiekuna/promotora 
o dostępności raportu.  

4.5. Opiekun/promotor zapoznaje się z treścią raportu i podejmuje decyzję o dalszym trybie 
postępowania (akceptacji lub nie pracy), czyli może: 

4.5.1. zaakceptować pracę bez dokonywania zmian/poprawek w jej treści i przekazać raport 
zaakceptowany w systemie antyplagiatowym do jednostki obsługującej studia, 

4.5.2. skierować pracę do autora w celu wprowadzenia zmian/poprawek  
oraz przekazać raport, który nie potwierdził autorskiego charakteru pracy 
weryfikowanej przez system wraz z opinią (załącznik nr 1) do jednostki obsługującej 
studia, 

4.5.3. nie przyjąć pracy i przekazać sprawę do decyzji dziekana wraz z raportem, który nie 
potwierdził autorskiego charakteru pracy weryfikowanej przez system i opinią 
(załącznik nr 1) oraz przekazać te dokumenty do jednostki obsługującej studia. 

4.6. Jednostka prowadząca studia dołącza raport oraz inne dokumenty związane ze sprawą 
weryfikacji autorskiego charakteru treści pracy do dokumentów autora pracy 
przechowywanych w uczelni. 

4.7. Jednostka prowadząca studia dodaje zaakceptowaną pracę do bazy danych systemu 
antyplagiatowego i do repozytorium dokumentów cyfrowych Uczelni. 

4.8. Na podstawie raportu i opinii opiekuna/promotora (załącznik nr 1), dziekan może: 

4.8.1. skierować pracę do autora w celu wprowadzenia zmian/poprawek, po konsultacji 
z opiekunem/promotorem, 

4.8.2. wystąpić do rektora PG z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 
autora pracy. 
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4.9. CUI przygotowuje semestralne sprawozdanie z raportów, które przekazuje odpowiedniemu 
dziekanowi.  

4.10. Dziekan przekazuje sprawozdanie do WKZJK. 

4.11. WKZJK analizuje sprawozdania oraz przekazuje dziekanowi wnioski i zalecenia, wynikające 
z analizy semestralnego sprawozdania z raportów. 



 

PROCEDURA NR 3 

Ochrona własności intelektualnej 

Data: 2013-09-25 

Strona 6/8 

 

5. Schemat postępowania w procedurze nr 3  
(nie zawiera opcji związanej z pkt. 1.8, która powinna zostać opisana w zasadach wydziałowych). 
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6. Tabela zmian wprowadzanych w procedurze nr 3 

Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis/ 
Nowy zapis 

Data 
zmiany 

Wprowadzający 
zmianę 

1. Załącznik  
nr 1  
i wynikające z 
tej poprawki 
zapisy   

Zgoda opiekuna/promotora 
na skierowanie pracy do 
weryfikacji przez system 
antyplagiatowy 

Skierowanie pracy do 
weryfikacji przez system 
antyplagiatowy 

4.1. Opiekun/promotor 
kieruje pracę do weryfikacji 
przez system 
antyplagiatowy (załącznik 
nr 1). 

13.11.2013 r. Dr hab. inż.  
Ireneusz Kreja,  
prof. nadzw. PG, 
WILiŚ 

2. Punkt 1.4. Prace na studiach 
wyższych i 
podyplomowych są 
wykonywane pod opieką 
nauczyciela 
akademickiego 
nazywanego opiekunem, a 
prace na studiach 
doktoranckich lub 
indywidualne pod opieką 
promotora. 

1.4. Prace na studiach 
wyższych i 
podyplomowych są 
wykonywane pod 
kierunkiem opiekuna, a 
prace na studiach 
doktoranckich lub 
indywidualne pod opieką 
promotora. 

16.11.2013 r. Dr hab.  
Julita Wasilczuk,  
prof. nadzw. PG, 
WZiE 

3. Punkt 3.2.2.2.  
i wynikające z 
tej poprawki 
zapisy  

skierować pracę do 
ponownej redakcji 

3.2.2.2.skierować pracę do 
autora w celu 
wprowadzenia 
zmian/poprawek 

4.6.1.2. skierować pracę 
do autora w celu 
wprowadzenia 
zmian/poprawek 

4.6.2.2. skierować pracę 
do autora w celu 
wprowadzenia 
zmian/poprawek 

Na rysunku str. 4 
poprawka w prostokącie 

Skierowanie pracy do 
autora 

Załącznik nr 2 

Kieruję <pracę/projekt> do 
autora w celu 
wprowadzenia 
zmian/poprawek 

16.11.2013 r. Dr hab.  
Julita Wasilczuk,  
prof. nadzw. PG, 
WZiE 

4. Treść całej 
procedury 

Wg poprzedniej wersji Wg nowego zapisu 17.09.2015 r. Prof. dr hab. inż.  
A. Konczakowska, 
przewodnicząca 
UKZJK,  

dr hab. inż. M. Deja, 
WM, 

dr inż. A. Lendzion, 
DZJ 

7. Wykaz załączników 

7.1. Załącznik nr 1 – opinia opiekuna/promotora, wydawana na podstawie raportu, który nie 
potwierdził autorskiego charakteru pracy. 



Załącznik nr 1 
do procedury nr 3 (Ochrona własności intelektualnej) 

 

Opinia opiekuna/promotora na podstawie raportu,  
który nie potwierdził autorskiego charakteru pracy 

 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z raportem wygenerowanym przez system antyplagiatowy dla 
 
<pracy dyplomowej magisterskiej/pracy dyplomowej inżynierskiej/projektu dyplomowego 
inżynierskiego/pracy dyplomowej licencjackiej/pracy dyplomowej realizowanej na studiach 
podyplomowych/pracy doktorskiej>  

 
zatytułowan<ej/ego>: <tytuł> 
 
 

przygotowan<ej/ego> na Wydziale: <nazwa wydziału> 
 
przez <Panią/Pana>: <imię, nazwisko autora pracy> 
 
 
Po analizie raportu stwierdzam, że: 

 kieruję <pracę/projekt> do autora w celu wprowadzenia zmian/poprawek 

 <praca/projekt> nie może zostać zaakceptowan<a/y> i kieruję sprawę do decyzji dziekana 

Uwagi: 

............................................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................................................ 
 

 

 
 

.......................................                   ....................................................................... 
Data        Podpis opiekuna/promotora 

 


