
DEKLARACJA 

 Niniejsza Deklaracja stanowi oświadczenie: Dyplomanta, Promotora oraz Dziekana Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej (dalej w skrócie WSIZ), w sprawie osobowych oraz 

majątkowych praw autorskich do rezultatów załączonej Pracy Dyplomowej inżynierskiej (dalej  

w skrócie PD) wykonanej w WSIZ. 

Rezultatem PD – w sensie niniejszej Deklaracji - są: 

1) Monografia – w formie papierowej oraz elektronicznej, zawierająca dokumentację 

opracowanego Systemu Informatycznego (dalej w skrócie SI): wprowadzenie, specyfikację, 

projekt, realizację, testowanie, zakończenie oraz dodatki. Dodatki zawierają: kod źródłowy 

programu informatycznego oraz zgody innych autorów na umieszczenie w PD fragmentów, do 

których posiadają oni prawa autorskie. 

2) Dzieło informatyczne w postaci: Strony internetowej, aplikacji mobilnej, programu 

komputerowego, wizualizacji graficznej, animacji, modelu 3D, gry lub prototypu urządzenia – 

w formie, która może być uruchomiona na: komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub 

innym urządzeniu informatycznym.  

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie praw autorskich oraz warunków udostępniania rezultatów 

PD dla celów edukacyjnych. Elektroniczna wersja monografii są dostępne wyłącznie dla: Studentów, 

Promotora oraz Dziekana WSIZ. Rezultaty pracy dyplomowej mogą być udostępniane innym osobom 

razem z niniejszą Deklaracją.       

Niżej podpisani, oświadczają, że: 

1. Znam art. 77.1 pkt. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku  

(z późniejszymi zmianami), który mówi, że „W przypadku, gdy w pracy dyplomowej 

stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała 

sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia 

naukowego, rektor, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza nieważność dyplomu.” 

Dyplomant jako autor monografii PD oświadcza, że została ona napisana samodzielnie, przy 

respektowaniu praw autorskich innych osób. Nie narusza ona praw autorskich w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”  

(z późniejszymi zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem autorskim. 

2. Jako autor monografii PD oświadczam, że została ona napisana samodzielnie, przy respektowaniu 

praw autorskich innych osób. Nie narusza ona praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami) oraz dóbr 

osobistych chronionych prawem autorskim. 

3. Korzystałem w PD – za zgodą Promotora – z informacji przekazanych w Karcie Tematu Pracy 

Dyplomowej (dalej w skrócie KTPD) oraz w ramach konsultacji PD. Ponadto wszystkie 

fragmenty PD zaczerpnięte z obcych źródeł, do których prawa autorskie przysługują ich 

autorom, są oznaczone kursywą - w formie cytatów – z podaniem tych źródeł w formie przypisu 

lub odwołania do wykazu bibliografii zamieszczonego w PD.  

4. PD nie zawiera informacji uzyskanych w sposób niedozwolony. Ponadto PD nie była wcześniej 

podstawą żadnej innej procedury urzędowej, związanej z nadawaniem dyplomów wyższej 

uczelni lub tytułów zawodowych.  

5. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku  

(z późniejszymi zmianami), WSIZ przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu monografii  

z PD – w ciągu 6 miesięcy od daty jej obrony. Współautorami takiej monografii powinni być 

Studenci oraz Promotor. Publikacja powinna zawierać fragmenty PD wraz z uzupełnieniami 

wynikającymi z opinii i recenzji oraz uwag zgłoszonych w trakcie obrony PD. 

6. WSIZ zgadza się na opublikowanie indywidualnie przez Studenta monografii PD  

(w całości, bez kodu źródłowego programu informatycznego) bezpośrednio po obronie – pod 

warunkiem wskazania źródła, w formie: Dyplomant, Temat, Promotor. 

7. WSIZ może wdrażać rezultaty PD– eliminując z programu informatycznego fragmenty, które 

wykluczają możliwość jego dalszego rozwoju i komercjalizacji, zgodnie z warunkami licencji 



programów komputerowych. Dyplomant, Promotor oraz WSIZ dołożyli wszelkich starań by 

komercjalizowana aplikacja była produktem najwyższej jakości – lecz nie ponoszą 

odpowiedzialności za skutki wadliwego działania tej aplikacji.  

8. Studenci lub pracownicy WSIZ mogą modyfikować monografię oraz program informatyczny 

stworzone w PD - pod warunkiem wskazania źródła, w formie: Dyplomant, Temat, Promotor. 

9. Dyplomant, Temat i Promotor oraz WSIZ mogą korzystać z niniejszej PD w celach 

edukacyjnych – pod warunkiem wskazania źródła w formie: Dyplomant, Temat, Promotor. 

10. Studenci WSIZ mogą korzystać z monografii oraz dzieła informatycznego opracowanych w 

niniejszej PD wyłącznie do celów edukacyjnych - pod warunkiem wskazania źródła w formie: 

Dyplomant, Temat, Promotor. 

11. Jeżeli w wyniku wdrażania ZPI przez studentów, zostanie stworzona nowa wersja monografii 

lub dzieła informatycznego, to osobowe oraz majątkowe prawa autorskie do tych wersji mają: 

student, prowadzący wdrażanie oraz WSIZ. 

12. Sprawy nieujęte w niniejszej deklaracji rozstrzygają: Dyplomant, Temat, Promotor oraz 

Dziekan WSIZ, kierując się aktualnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i praw 

pokrewnych, licencji na programy informatyczne oraz praw własności przemysłowej.               

         

 Student                                                      Promotor                                               Dziekan 

                                                                                                                                        (pieczęć imienna) 

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

(podpisy) 

 


