załącznik nr 10do zarządzenia
nr 46 /2016Rektora PW

PolitechnikaWarszawska
Warsaw University of Technology

………........................
miejscowośći data
place and date

……………………………..
Imię i nazwisko studenta
name and surname of the student

……………………………..
Numer albumu
student record book number

…………………….……….
kierunek studiów
field of study

OŚWIADCZENIE
DECLARATION

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam,
że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie, pod opieką
kierującego pracą dyplomową.
Under the penalty of perjury, I hereby certify that I wrote my diploma thesis on my own, under the
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Jednocześnie oświadczam, że:
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 niniejsza praca dyplomowa 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,
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this diploma thesis does not constitute infringement of copyright following the act of 4
February 1994 on copyright and related rights (Journal of Acts of 2006 no. 90, item 631 with
further amendments) or personal rights protected under the civil law,
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has been documented with relevant references in the literature section,
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autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami
komercjalizacji.
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copyright and related rights, industrial property rights and commercialisation.
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