
 
 

 

Kielce, dnia ............................................. 
 

....................................................................................................................................  
Imię i nazwisko studenta                                                                         nr albumu  

 

....................................................................................................................................  
Adres zamieszkania  

 

.....................................................................................................................................  
Kierunek, specjalność, rok studiów, rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne)  

 

......................................................................................................................................  
Opiekun pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*  

 

OŚWIADCZENIE 
 

Przedkładając w roku akademickim 20……/…… opiekunowi pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*, powołanemu 
przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, pracę dyplomową 
inżynierską/magisterską* pod tytułem: 
 
.....................................................................................................................................................................................................  
 
………….......................................................................................................................................................................................  
 
oświadczam, że: 

1) przedstawiona praca dyplomowa inżynierska/magisterska* została opracowana przeze mnie samodzielnie, 
stosownie do wskazówek merytorycznych opiekuna pracy,  

2) przy wykonywaniu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej* wykorzystano materiały źródłowe, w granicach 
dozwolonego użytku wymieniając autora, tytuł pozycji i miejsce jej publikacji, 

3) praca dyplomowa inżynierska/magisterska* nie zawiera żadnych danych, informacji i materiałów, których publikacja 
nie jest prawnie dozwolona, 

4) przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem stopnia 
zawodowego/naukowego w wyższej uczelni, 

5) niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną treścią elektroniczną (na CD i w systemie Archiwum Prac 
Dyplomowych).  

 
Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, praca dyplomowa inżynierska/magisterska* może być unieważniona przez Uczelnię, nawet po 
przeprowadzeniu obrony pracy. 
 
Zostałem uprzedzony: 

1) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.): „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo 
wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto 
rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci 
opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, 
wideogram lub nadanie.”, 

2) odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za 
czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną 
albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim” 

 
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

…………………………..………………..………… 
czytelny podpis studenta 

*) niepotrzebne skreślić 


