
Załącznik nr1 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019  z dnia 7 maja 2019 r.  

w sprawie stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego  

do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów 

w WSIiE TWP w Olsztynie 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Ja, niżej podpisany/a 

Imię (imiona) i nazwisko  

autora pracy dyplomowej ………………………………………………………………………. 

 

2. Numer albumu: ………………………………....................................................................… 

3. Kierunek studiów: ……………………………………………………..............……………. 

4. Wydział: ………………………………………...………………...........................………… 

 

oświadczam, że znana jest mi treść art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, z którego treści wynika, że Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie przysługuje 

prawo do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej mojego autorstwa pt.:                                                                                                    

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

i udzielam / nie udzielam licencji niewyłącznej i nieodpłatnej do ww. utworu na rzecz Wyższej Szkoły 

Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie   do korzystania z powołanego utworu przez okres 20 lat od dnia 

obrony przeze mnie pracy dyplomowej i zaakceptowania niniejszego oświadczenia przez Wyższą Szkołę 

Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, bez ograniczeń terytorialnych, z terminem wypowiedzenia ww. 

licencji wynoszącym 10 lat, wywołującym skutek na koniec roku kalendarzowego, w którym zostało ono 

złożone. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji do korzystania z utworu: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w tym 

techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, 

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

2) obrót utworem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także rozpowszechnianie 

utworu w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworu 

(lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej; 

4) własność wydanych Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie nośników, na 

których została utrwalona praca dyplomowa (lub jej poszczególne elementy), z chwilą wydania 

tych nośników. 

 Jednocześnie oświadczam, że ww. praca dyplomowa: 

1. Została wykonana przeze mnie osobiście i wykorzystałem/am źródła i narzędzia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90  poz.631 ze zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

3. Nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony. 

4. Nie była podstawą nadania tytułu zawodowego ani mojej, ani innej osobie. 

 

Oświadczam także, że treść pracy dyplomowej, zapisanej na przekazanym przeze mnie jednocześnie nośniku 

elektronicznym, jest zgodna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej w procedurze 

dyplomowania. 

 

 

………………………………….   …………………………………………… 

(miejsce i data złożenia podpisu)   (czytelny podpis studenta/studentki ) 

 
* - właściwe podkreślić 


