
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 128/2019 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 października 2019 r. 
 

w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich  
w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 351 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Uniwersytecie Wrocławskim rozprawy doktorskie podlegają obowiązkowemu 
sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 
 

§ 2. Do każdej sprawdzonej rozprawy doktorskiej generuje się raport podobieństwa 
z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który po wydrukowaniu, zatwierdzeniu i 
podpisaniu przez promotora należy złożyć w dziekanacie lub właściwej jednostce 
organizacyjnej. 
 

§ 3.1. Promotor dokonuje wstępnej oceny raportu z uwzględnieniem znanych mu 
okoliczności, w tym oceny: 

1/ zasadności podejrzenia istnienia i zamiaru autora rozprawy przypisania sobie 
autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, 

2/ wystąpienia jedynie innych uchybień w postaci braku rzetelności (należytej 
staranności) przy wykorzystaniu cudzych utworów, wymaganej podczas 
redagowania rozprawy, możliwych do usunięcia bez naruszenia praw osób 
trzecich. 

2. Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów udostępnia na stronie 
internetowej www.apd.uni.woc.pl materiały pomocne w procesie oceny raportu z badania 
antyplagiatowego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 
 

§ 4.1. W przypadku wystąpienia podejrzenia przypisania sobie autorstwa istotnego 
fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozprawie, promotor powiadamia  
o tym fakcie Dziekana, który zwraca się do Rektora z wnioskiem o przeprowadzenie 
postepowania wyjaśniającego. 
 

2. W przypadku stwierdzenia przez promotora w rozprawie uchybień, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w okolicznościach wskazujących na brak zamiaru naruszenia 
prawa w sposób określony w ust. 1 oraz oceny promotora, że są one możliwe do usunięcia 
bez naruszenia praw osób trzecich, Dziekan wzywa autora takiej rozprawy do jej zmiany 
pod kierunkiem promotora – w wyznaczonym w tym celu stosownym terminie. Rozprawa 
po ponownym złożeniu przez autora podlega obligatoryjnie ponownemu sprawdzeniu  
w trybie wynikającym z niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5. Rozprawa doktorska może być przekazana do ponownego sprawdzenia  
w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym w ramach tego samego badania jako nowa próba 
tylko jeden raz. 
 

§ 6. Wszelkie skutki, w tym finansowe związane ze wszczęciem i prowadzeniem 
postępowania w sprawie naruszenia praw autorskich (koszty recenzji, biegłych itd.) ponosi 
w całości jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, w której przygotowano rozprawę 
doktorską. 
 



§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw nauczania. 

 
§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 106/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

24 listopada 2016 r. w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w systemie 
PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2019 r. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 


