
Bydgoszcz, dnia …………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

 

 Imię i nazwisko  

Numer albumu  

Wydział   

Kierunek studiów   

Forma studiów   

Rodzaj pracy*  

 

 

Autor pracy dyplomowej pt.  

 

 

I. 
Oświadczam, że: 

 

 przedstawioną do obrony pracę dyplomową w całości napisałem/łam samodzielnie i 

poza niezbędnymi konsultacjami z Promotorem nie zlecałem/łam jej napisania ani nie 

odpisywałem/łam żadnej jej części od innych autorów, 

 

 treść pracy, której jestem autorem nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 tj. ze zmianami) oraz nie zawiera danych, materiałów i informacji, których 

publikacja nie jest prawnie dozwolona. 

 

II. 
Ponadto oświadczam, że treść pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu w wersji 

papierowej pokrywa się z treścią pracy zamieszczonej przeze mnie w Archiwum Prac 

Dyplomowych. 

 

III. 
Jestem świadomy/a, że przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do 

autorstwa całości lub części cudzego utworu stanowi przesłankę do odmowy nadania tytułu 

zawodowego i wydania dyplomu, a także do wznowienia zakończonego postępowania w 

sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu. 

 



 

IV. 
Zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

„Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli 

uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor 

może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.” 

 

Oświadczam, że udzielam Uczelni licencji nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i 

wyłącznej na opublikowanie mojej pracy w terminie 6 miesięcy od daty obrony. 

 

V. 
Oświadczam, że udzielam Uczelni nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo 

licencji niewyłącznej: 

 do rozpowszechniania mojej pracy dyplomowej poprzez jej umieszczanie i 

przechowywanie, w wersji elektronicznej, w zbiorach systemu Archiwum Prac 

Dyplomowych Uczelni oraz jej zwielokrotnianie i udostępnianie w formie 

elektronicznej w zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa tej pracy i ochrony 

przed przywłaszczeniem jej autorstwa, 

 do rozpowszechniania mojej pracy dyplomowej poprzez umieszczenie jej, w wersji 

elektronicznej, w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych i 

udostępnianie jej podmiotom uprawnionym do korzystania z jego zasobów, 

 do rozpowszechniania mojej pracy dyplomowej poprzez jej publiczne udostępnianie 

na potrzeby naukowo- badawcze lub dydaktyczne w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

 

 

 
        ………………………………………. 
                 (podpis studenta) 

 

 

Uczelnia przyjmuje licencje, o których mowa w punktach IV i V. 

 

 

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

(data, pieczątka i podpis dziekana ) 

 

 

 

 

 
*wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska  


