
             A  P  E  I  R  O  N 
                Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  

                       Publicznego i Indywidualnego w Krakowie 

                      Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych 
 

      Załącznik do Regulaminu Dyplomowania nr 4 

 

OŚWIADCZENIE AUTORSKIE 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… Nr albumu: ….………………….…... 

 

Tytuł pracy dyplomowej: ………………………………………………………….………........................................................................ 

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

  

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że składaną pracę licencjacką (magisterską)/* wykonałem(am)/* w pełni 

samodzielnie. Wszelkie zawarte w niej stwierdzenia i dane (tabele, rysunki), poza pochodzącymi z wyraźnie 

wskazanych źródeł, są mojego autorstwa. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej 

przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni i jest identyczna 

z załączoną wersją elektroniczną.  

Jednocześnie oświadczam, że praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia  4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U z 2006r.,Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawy 

z dnia 30 czerwca 2000, Prawo własności przemysłowej (tekst jedn., Dz.U. z 2013r., poz. 1410, z późn. zm.), dóbr 

osobistych chronionych prawem cywilnym oraz Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji WSBPiI „APEIRON” w Krakowie. 

Jestem świadomy(a)/*, że oświadczenie nieprawdy stanowi naruszenie prawa z wszelkimi tego konsekwencjami, do 

utraty nadanego przez Uczelnię tytułu włącznie.  

 

Kraków, dnia ……………………………….                                                                                          …………………………………………..  

                                                                                                                                        (czytelny podpis autora pracy) 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Udzielam (nie udzielam)/* nieodpłatnie Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

„APEIRON” w Krakowie licencji niewyłącznej na umieszczenie w/w pracy w elektronicznej „bazie” oraz 

upoważniam WSBPI „APEIRON” w Krakowie do przechowywania i archiwizowania pracy w zakresie 

wprowadzania jej do pamięci komputera oraz do jej zwielokrotniania i udostępniania w formie elektronicznej 

w zakresie koniecznym do zapewnienia ochrony praw autorskich. 

 

 

Kraków, dnia ……………………………….                                                                                          …………………………………………..  

                                                                                                                                        (czytelny podpis autora pracy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym wyrażam zgodę (nie wyrażam zgody)/* aby władze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie według uznania, w dowód wysokiej oceny mojej pracy 

licencjackiej (magisterskiej)/*, mogły decydować o publikacji fragmentów tej pracy, oraz o jej uczestnictwie 

w różnego rodzaju konkursach na wyróżniające się prace studenckie, naukowo badawcze i inne. 

 

Kraków, dnia ……………………………….                                                                                          …………………………………………..  

                                                                                                                                        (czytelny podpis autora pracy) 
 

 
 
 

 

*/ niewłaściwe skreślić 


