
Wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 

na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w Warszawie 

 

Zgodnie z zapisami w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma obowiązek sprawdzania wszystkich pisemnych 

prac dyplomowych, także doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) działający przy Ministerstwie udostępnił wersję 

produkcyjną systemu Antyplagiatowego (JSA) 3 stycznia 2019 r. 

 

Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dn. 7 stycznia 3019 r. wprowadzony został nowy 

Regulamin Antyplagiatowy. Jest on dostępny na stronie: http://www.sggw.pl/dla-

studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania pod linkiem 

http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/bss/student/Zarzadzenie-nr1-z-07-01-2019-

Regulamin-antyplagiatowy-zalacznik.pdf  

Wszystkie prace dyplomowe, które zostały dopuszczone do obrony przed 3 stycznia 2019 r. 

traktowane są na starych zasadach, w pozostałych przypadkach należy się stosować do zasad 

nowego Regulaminu Antyplagiatowego. 

 

Z chwilą udostępnienia nam JSA, na promotorze spoczywa zadanie wprowadzenia 

pracy dyplomowej do nowego systemu antyplagiatowego oraz przekazanie do dziekanatu 

podpisanego raportu, który w tym systemie zostanie wygenerowany – szczegóły procedury 

dostępnie są w regulaminie. 

 

Adres internetowy wersji produkcyjnej JSA to https://jsa.opi.org.pl 

 

Informacje o systemie JSA mogą Państwo uzyskać ze strony JSA, zakładek „FAQ” i 

„BAZA WIEDZY”. Dostępne są również filmy instruktażowe pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=IPx_KUMKMbg&list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhA

tPe1_PHPT 

 

Problemy z funkcjonowaniem systemu można zgłaszać przez „helpdesk” po wybraniu 

zakładki „POMOC” w JSA. 

 

Za założeniem Państwu kont w tym systemie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. 

Systemu Antyplagiatowego, który obecnie ma przydzieloną funkcję administratora JSA w 

SGGW. 

 

Konta do wersji demonstracyjnej zakładane w zeszłym roku zostały zaimportowane 

do wersji produkcyjnej. 

 

Konta wymagają aktywacji, więc osoby, które nie skorzystały z linku aktywacyjnego 

wysłanego e-mailem, nie mają dostępu do systemu, dlatego wysłanie linków aktywacyjnych 

zostanie ponowione i proszę się ich spodziewać w najbliższych dniach. (link aktywacyjny 

wysyłany jest z konta OPI - jsa-mailer@opi.org.pl, proszę o ewentualne sprawdzenie spamu) 

 

Jeśli do odbioru wiadomości wykorzystywany jest „webmail” SGGW to 

najprawdopodobniej link aktywacyjny nie wyświetli się. W takim przypadku trzeba  

wiadomość zapisać do pliku i wyświetlić ją w dowolnej przeglądarce internetowej. 
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