
 
ZARZĄDZENIE NR 108//2015 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 12 października 2015 r. 

 
w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania do 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”  
 
 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 6 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w związku z art. 167b ust. 5  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Pracownik administracyjny Działu Dydaktyki – operator systemu antyplagiatowego 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią”, w momencie 
wprowadzania treści pisemnej pracy dyplomowej do weryfikacji w systemie 
antyplagiatowym, archiwizuje wersję elektroniczną pracy dyplomowej: licencjackiej, 
inżynierskiej i magisterskiej na odpowiednio przygotowanym serwerze Uczelni. Serwer 
zapewni możliwość pobrania plików do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych, 
zwanego dalej „repozytorium ogólnopolskim”, o którym mowa w  art. 167b ust. 1 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pełne teksty prac dyplomowych, których egzamin dyplomowy zakończony 
pozytywnym wynikiem odbył się w terminie od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. 
archiwizują na odpowiednio przygotowanym serwerze Uczelni, o którym mowa w ust. 1  
i wprowadzają do repozytorium ogólnopolskiego – pracownicy Biblioteki Uczelnianej. 
Ponadto pracownicy Biblioteki Uczelnianej wprowadzają do repozytorium ogólnopolskiego 
zarchiwizowane na serwerze Uczelni przez operatora systemu antyplagiatowego pełne teksty 
prac dyplomowych, których egzamin dyplomowy zakończony pozytywnym wynikiem odbył 
się po dniu 30 września 2015 r., z tym że prace te powinny zostać wprowadzone do 
repozytorium ogólnopolskiego niezwłocznie po otrzymaniu z dziekanatów poszczególnych 
wydziałów imiennych wykazów zawierających dane, o których mowa w art. 167b ust. 2 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

3. Pełne teksty prac dyplomowych, których egzamin dyplomowy zakończony 
pozytywnym wynikiem odbył się w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. 
wprowadza do repozytorium ogólnopolskiego – niezwłocznie po zdaniu egzaminu 
dyplomowego przez studenta i otrzymaniu informacji z dziekanatów poszczególnych 
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wydziałów – pracownik administracyjny Działu Dydaktyki – operator systemu 
antyplagiatowego, o którym mowa w ust. 1.   

4. Obowiązek przekazywania do repozytorium ogólnopolskiego nie obejmuje 
pisemnych prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z art. 167b  ust. 3  ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym. Prace takie nie są również archiwizowane na serwerze, o którym 
mowa w ust. 1, ani dodawane do bazy systemu antyplagiatowego.   

5. W przypadku uznania pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony na 
podstawie zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia procedury uznawania prac 
dyplomowych za dokumenty prawnie chronione, do repozytorium ogólnopolskiego 
przekazuje się dane dotyczące pracy dyplomowej, zgodnie z art. 167b ust. 2 ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem, że zamiast treści pracy dyplomowej przekazuje się 
plik decyzji dziekana w sprawie uznania pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony, 
a w polu przeznaczonym na tytuł pracy dyplomowej wpisuje się „dokument prawnie 
chroniony”.  
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 
2015 roku. 
 
 
 
 
 

         REKTOR 

       /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Katarzyna Klapsa 

 


