Oświadczenie o udzieleniu Uczelni licencji do pracy

Politechnika Warszawska
Warsaw Univeristy of Technology

(imię i nazwisko studenta; name and surname of the student)
(numer albumu, student record book number)
(kierunek studiów, field of study)

Oświadczam, że zachowując moje prawa autorskie udzielam Politechnice
Warszawskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji wyłącznej do
korzystania z przedstawionej dokumentacji pracy dyplomowej w zakresie jej
publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej
i elektronicznej 1.
I hereby declare that, while retaining the copyright, I grant Warsaw University of
Technology an unlimited, free, exclusive license to use my diploma thesis for the
purpose of making it publicly available and distributed in both print and electronic
formats¹

(miejscowość i data)
(place and date)

(czytelny podpis dyplomanta)
(legible signature of the student)

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) Art. 239.
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(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) Art. 15a. "Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy
dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca
dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego."
1

Pursuant to Art. 239 of the Act of 27 July 2005 – Law on Higher Education (Journal of Laws of 2005, No. 164, item 1365),
and Art.15a of the Act of 4 February 1994 – Law on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2000, No.80, item
904, as amended). “ As defined in the legislation on higher education, a higher education institution shall have a prior right
to publish the final thesis of its student. If a higher education institution has not published the final thesis within six months
of the date of its defense, it may be published by the student who has prepared it, unless the final thesis is a part of a
collective work.”

