
ZARZĄDZENIE nr 14/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 z dnia13 maja 2022 r. 

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 14/2021 Rektora WSBiP z dnia 30 kwietnia  2021 r., 

w sprawie warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu 

egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów   

Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (T. j. Dz. U. 2022r., poz. 574 z późn. zm.) oraz §11 Statutu Wyższej Szkoły Biznesu  

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (zwana dalej WSBiP lub Uczelnią), 

wprowadzonego Uchwałą nr 4/2019 Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu – 

spółki z o.o. (założyciela WSBiP w Ostrowcu Św.) z dnia 25 kwietnia 2019 r., zarządza się co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 14/2021 Rektora WSBiP z dnia 30 kwietnia 2021r., w sprawie 

warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów 

dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów Wyższej Szkoły 

Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. 1)  w  § 2,  dotychczasową treść ust. 8, zastępuje się treścią; 

„ Pracę dyplomową napisaną w wersji elektronicznej według zasad podanych wyżej  

w ust.6, student przekazuje promotorowi na zewnętrznym nośniku CD lub DVD 

danych w postaci pliku elektronicznego zapisanego na nośniku. Nośnik CD lub DVD 

należy opisać: imieniem, nazwiskiem, nr albumu, wydziałem i kierunkiem studiów, 

rodzajem pracy: licencjacka czy magisterska, tytułem pracy i umieścić w kopercie, 

opisanej nazwiskiem i imieniem studenta, nr albumu, kierunkiem studiów tytułem 

pracy dyplomowej oraz tytułem i nazwiskiem promotora pracy. Jednocześnie w w/w 

kopercie student składa promotorowi oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy   

(wzór oświadczenia jak załącznik nr 3). Przekazana praca promotorowi jest przez 

niego poddana sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), o którym 

mowa w art.351 ust.1, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce. Tryb i zasady postępowania przy sprawdzaniu prac dyplomowych  

z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego określone zostały  

w Regulaminie funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Wyższej Szkole Biznesu 

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, wprowadzonego zarządzeniem nr 

5/2021 Rektora WSBiP z dnia 2 marca 2021r. i udostępnionego na stronie 

podmiotowej Uczelni”. 

 

 



2)  w § 2,  dotychczasową treść ust. 9., zastępuje się treścią  

„Po sprawdzeniu Pracy dyplomowej w JSA i zatwierdzeniu jej przez promotora, 

promotor niezwłocznie lecz nie później jak 14 dni przed wyznaczonym terminem 

egzaminu dyplomowego, składa w dziekanacie Uczelni (lub przesyła drogą 

elektroniczną) pisemne Oświadczenie – Opinię  promotora w sprawie dopuszczenia 

pracy dyplomowej do obrony (wzór oświadczenia jak załącznik nr 4). 

W przypadku przesłania drogą elektroniczną oświadczenia o którym mowa wyżej, 

promotor najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego studenta przedkłada 

w dziekanacie Uczelni nośnik z treścią pracy dyplomowej studenta i papierowe wersje 

oświadczeń określonych w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.   

2. Dotychczasowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej, zastępuje się wzorem 

pokazanym załączniku nr 1.  

3. Do niniejszego zarządzenia dodaje się załącznik nr 3 i załącznik nr 4. 

.                         

                                                                        § 2 

 

                             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz. 

Egz nr 1 i 2 . - (Rektorat WSBiP. ) 

Dok. wykonał :  St. Suska- Dyrektor Biura OP.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 

do  Zarządzenia  nr  14/2022  Rektora WSBiP z dnia 13 maja  2022 r. 

 

                                                                                                        

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

 

 

    

 

Wydział ………………………………………….. 

 

Kierunek: …………… 

 

 

 
Imię i nazwisko studenta 

numer albumu  …….. 

 

 
                                  Tytuł pracy 

 
 

 

                                                                                                         Praca dyplomowa 

                                                                                                     napisana pod kierunkiem 

                                                                                                  ……………………………. 

 

 

 

 

                                                               Ostrowiec Świętokrzyski ……………… 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Zarządzenia nr 14/2022  Rektora WSBiP z dnia 13 maja 2022 r. 
 

Ostrowiec, dnia…………..20…..r. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

                              Imię i nazwisko studenta/studentki 

…………………………………………………………………………………… 

                                             nr albumu 

…………………………………………………………………………………… 

                Jednostka podstawowa w której przygotowano pracę 

 

…………………………………………………………………………………… 

             Kierunek i forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) 

 

……………………………………………………………………………………. 

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko Promotora pracy dyplomowej 

 

 

Oświadczenie 

 
Przedkładając w roku akademickim 20…./20…. niniejszą  pracę dyplomową  pod tytułem: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

1.  Oświadczam że: 

1) Praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie; 

2) W swojej pracy korzystałem/am z materiałów źródłowych wymieniając autora, 

tytuł pozycji i źródło publikacji; 

3) Krótkie fragmenty prac innych autorów zamieszczałem/am w cudzysłowie,  

a w przypisie/bibliografii podawałem/am źródło tego cytatu; 

4) praca dyplomowa nie zawiera żadnych danych, informacji i materiałów, 

których publikacja nie jest prawnie dozwolona; 

 

2. Składając niniejsze oświadczenie jestem świadomy/a, że przywłaszczenie sobie 

autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego 

utworu: 

1) Jest przestępstwem– zagrożonym odpowiedzialnością karną, na podstawie 

ustawy z  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  pokrewnych  

 ( T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z póżn. zm.); 

2) Stanowi przesłankę do odmowy nadania tytułu zawodowego i odmowy 

wydania dyplomu; 

3) Stanowi przesłankę do wznowienia zakończonego postępowania w sprawie 

nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu. 

 



3. Oświadczam ponadto, że treść pracy przekazanej na zewnętrznym nośniku 

elektronicznym jest identyczna z wersją papierową przyjętą przez promotora  

 

4. Udzielam Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej na umieszczenie i przechowywanie wskazanej wyżej pracy,  

w wersji elektronicznej, w zbiorach Uczelnianego i Ogólnopolskiego Repozytorium 

Prac Dyplomowych, oraz jej zwielokrotnianie i udostępnianie w formie elektronicznej 

w zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa tej pracy i ochrony przed 

przywłaszczeniem jej autorstwa. 

 

5. Udzielam Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej do korzystania z pracy dyplomowej bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych poprzez umieszczenie wskazanej wyżej pracy, w wersji elektronicznej, 

w Archiwum WSBIP w Ostrowcu Św. i udostępnianie jej osobom uprawnionym do 

korzystania z jego zasobów. 

 

 
                                                                                                          ………………………….. 

                                                                                                                            czytelny podpis studenta/ki 

 

  

 

              Podpis promotora pracy / operatora przyjmującego oświadczenie 

 

 

 

             …………………………………                                     ……………………………                                                                                                                                                                  

           miejscowość, data przyjęcia pracy                                    podpis promotora/operatora  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4  

do Zarządzenia nr 14/2022  Rektora WSBiP z dnia 13 maja 2022 r. 
 

 

 

 

Oświadczenie - Opinia promotora 

 w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej/magisterskiej do obrony 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z „ Raportem Podobieństwa” wygenerowanym przez 

Jednolity System Antyplagiatowy JSA dla sprawdzanej pracy dyplomowej 

 

 

 Autor pracy………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….  

 

Po merytorycznej analizie i ocenie raportu stwierdzam, co następuje: 

 

   Praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń, praca może zostać dopuszczona 

     do obrony   

 

  Wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. 

     W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do  

     Rektora uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art.312 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 

     2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

  W pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę 

     ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń.  

     W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do 

     Rektora uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art.312 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 

     2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

……………………                                                                   ……………………… 

           Data                                                                                    Podpis promotora 
 

          


