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PLAGIAT – PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

(łac. plagium – kradzież) 

 
Plagiat w pracy dyplomowej, to „przywłaszczenie autorstwa” polegające na wykorzystaniu przez 
studenta cudzego utworu, pomysłu, wyniku naukowego lub innego osiągnięcia intelektualnego 
bez podania źródła oraz informacji o autorze.  
Plagiat może występować w formie jawnej – jako świadome przypisanie sobie autorstwa całości 
lub części utworu chronionego prawem autorskim lub/i ukrytej – jako przedstawienie cudzej 
własności intelektualnej w zmienionej postaci, np. zmiana kolejności wyrazów,  użycie synonimów, 
modyfikacja tekstu. Odrębną kategorię stanowi tzw. plagiat tłumaczeniowy, który może 
występować zarówno w formie jawnej jak i ukrytej, polegający na przypisaniu sobie autorstwa 
tekstu będącego tłumaczeniem cudzego utworu. Do szczególnie drastycznych form plagiatu 
zaliczamy także przedstawienie jako własnej, pracy kupionej od osoby trzeciej.  
Nie stanowi plagiatu wykorzystanie bez wskazania autora aktów normatywnych lub ich 
urzędowych projektów, urzędowych dokumentów, opublikowanych opisów patentowych lub 
ochronnych i prostych informacji prasowych (ale już nie komentarzy). Taka sytuacja nie zwalnia 
dyplomanta z obowiązku podania w przypisie rodzaju, daty wydania, tytułu aktu normatywnego 
lub źródła informacji. 
W przypadku prac magisterskich należy wystrzegać się autoplagiatu, czyli powtórzenia dużych 
fragmentów pracy licencjackiej lub wprowadzenia całości pracy licencjackiej do nowego dzieła.  
Student dokonujący kradzieży własności intelektualnej, jaką jest plagiat musi liczyć się z 
następującymi konsekwencjami: 
- niedopuszczenie pracy dyplomowej do obrony i powtarzanie seminarium dyplomowego wraz z 
całkowitą zmianą tematu pracy dyplomowej, może dojść także do zmiany promotora; 
- relegowanie z uczelni w wyniku decyzji Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (polecenie 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przed taką komisją należy do ustawowych 
obowiązków Rektora); 
- odpowiedzialność cywilna (majątkową) w wyniku wystąpienia z roszczeniem przez autora 
plagiatowanego dzieła, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone; 
- odebranie przez uczelnię w drodze decyzji administracyjnej tytułu zawodowego uzyskanego na 
podstawie pracy dyplomowej, której autor dopuścił się plagiatu (postępowanie w sprawie 
odebrania nadanego tytułu zawodowego może zostać uruchomione w każdym czasie - plagiat nie 
podlega przedawnieniu); 
- odpowiedzialność karna w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 3, za kradzież (przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do 
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autorstwa całości lub części cudzego utworu), za podstępne wyłudzenie poświadczenia 
nieprawdy w dokumencie a także  za przestępstwo posługiwania się dokumentem 
poświadczającym nieprawdę. Wymiar kary zależy m.in. od skali zapożyczeń. 
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