
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr R.0211.34.2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku 

 

Imię i nazwisko ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami weryfikacji antyplagiatowej i archiwizacji prac 

obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Uczelnia). 

 

2. Oświadczam, że praca pt. ………………………………………..…….. przekazana Uczelni celem weryfikowania 

i archiwizowania w związku z prowadzonym procesem wydawniczym:  

1) jest mojego autorstwa / współautorstwa w części ………..//* i nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

innych praw lub dóbr osobistych chronionych prawem, 

2) nie zawiera danych/informacji uzyskanych w sposób prawnie niedozwolony, 

3) jest związana z pracą w Uczelni // odbywanymi przeze mnie studiami na Uczelni // kształceniem w Szkole 

Doktorskiej UEK // odbywanymi przeze mnie studiami doktoranckimi na Uczelni // kształceniem w ramach 

Programu Doktorskiego UEK // odbywanymi przeze mnie studiami podyplomowymi na Uczelni //* 

 

3. Wyrażam zgodę na wprowadzenie pracy wraz z jej metadanymi opisowymi zawierającymi moje dane osobowe 

do bazy prac Uczelni – bazy porównawczej, stanowiącej jeden z obszarów referencyjnych systemu 

antyplagiatowego Plagiat.pl.  

 

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y i wyrażam zgodę aby w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl 

została przeprowadzona weryfikacja antyplagiatowa mojej pracy we wszystkich obszarach referencyjnych tego 

systemu, w tym jej porównanie z innymi pracami znajdującymi się w bazie prac Uczelni, z bazą dokumentów 

dostępnych publicznie w sieci Internet, bazą aktów prawnych, bazą RefBooks oraz pracami/dokumentami z 

baz innych uczelni. 

 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y i wyrażam zgodę, że praca stanie się elementem bazy prac 

Uczelni – bazy porównawczej, stanowiącej jeden z obszarów referencyjnych systemu antyplagiatowego 

Plagiat.pl i będzie wykorzystywana do dokonywania weryfikacji antyplagiatowej innych prac/dokumentów 

wprowadzanych do baz danych tego systemu.  

 

6. Wyrażam zgodę, aby praca wraz z jej meta-danymi opisowymi zawierającymi moje dane osobowe, była 

wprowadzona i przechowywana/archiwizowana w repozytorium prac Uczelni tworzonym za pomocą 

Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac (ASAP). Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w zakresie 

koniecznym do ochrony mojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich.  

 

7. Powyższe zgody udzielane są nieodpłatnie, na czas nieoznaczony i zachowują moc w przypadku przeniesienia 

całości lub części bazy prac Uczelni lub repozytorium prac Uczelni do innej bazy lub systemu, 

wykorzystywanych przez Uczelnię do weryfikacji atyplagiatowej lub archiwizacji. Zasady weryfikacji i okres 

archiwizacji prac określa Uczelnia. 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię oraz: 

1) Plagiat.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,  

2) inny podmiot zaangażowany przez Uczelnię w procedurę weryfikacji antyplagiatowej i archiwizacji prac na 

Uczelni, 

w celu weryfikacji antyplagiatowej i archiwizacji pracy, jak również w celach operacyjnych i statystycznych 

związanych z prowadzeniem systemu antyplagiatowego.  

 

 
//* - niepotrzebne skreślić;   

 

 


