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OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)1, a także odpowiedzialności cywilnoprawnej 

oświadczam, że przedkładana praca końcowa pt.: 

 

........................................................................................................................... ........................ 

........................................................................................................................... ........................ 

........................................................................................................ ........................................... 

została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praw autorskich  innych osób oraz dóbr 
chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł 

pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury z odpowiednimi odnośnikami. 

Wersja elektroniczna jest zgodna ze złożoną w sekretariacie wydrukowaną pracą końcową. Oświadczam 
ponadto, że przedstawiona praca końcowa nie była wcześniej przedmiotem innej procedury związanej 

z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

 

......................................... 
 data i podpis słuchacza(ki) 

 

 

 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Art. 214 ustęp 4.  W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa 

istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego. 

Art. 214 ustęp 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o 

którym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wykonania orzeczenia 

przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na korzystanie przez Politechnikę Rzeszowską z utworu jakim jest 

praca końcowa mojego autorstwa do celów dydaktycznych lub prowadzenia badań własnych, przy 

zachowaniu ochrony wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z poźn. zm.) 
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