
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki nr 2/1–2/6 do 

Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: 

wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na 

Politechnice Gdańskiej. 

 

Na podstawie art. 66. ust. 2 pkt. 3) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 

2017 poz. 2183, z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 

§1 We wzorach oświadczeń w języku polskim, stanowiących załączniki nr 2/1–2/3 do Zarządzenia 

Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia 

wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na 

Politechnice Gdańskiej: 

1. w załączniku nr 2/1 w nagłówku słowo: „Oświadczenie” zastępuje się słowami: 

„Oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej: <„Tytuł”>”; 

2. w załączniku nr 2/2 w nagłówku słowo: „Oświadczenie” zastępuje się słowami: 

„Oświadczenie dotyczące projektu dyplomowego zatytułowanego: <„Tytuł”>”; 

3. w załączniku nr 2/3 w nagłówku słowa: „Oświadczenie studenta realizującego pracę 

dyplomową w ramach programu o podwójnym dyplomowaniu” zastępuje się słowami: 

„Oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej: <„Tytuł”>, realizowanej 

w ramach programu o podwójnym dyplomowaniu”; 

4. w załącznikach nr 2/1–2/3 słowa: „Imię i nazwisko: <imię, nazwisko>” zastępuje się 

słowami: „Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko>”; 

5. w załącznikach nr 2/1 i 2/3 usuwa się zapis: „Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę/nie 

wyrażam zgody* na korzystanie z mojej pracy dyplomowej zatytułowanej: <tytuł> do celów 

naukowych lub dydaktycznych”; 

6. w załączniku nr 2/2 usuwa się zapis: „Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę/nie wyrażam 

zgody* na korzystanie z mojego projektu dyplomowego zatytułowanego: <tytuł> do celów 

naukowych lub dydaktycznych”; 

7. w załącznikach 2/1–2/3 usuwa się przypis numer 1 o treści: „Zarządzenie Rektora 

Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji 

archiwalnej PG”; 

8. w załącznikach 2/1–2/3 dotychczasowy przypis numer 2 otrzymuje numer 1; 

9. w załącznikach nr 2/1 i 2/3 słowa: „Poziom studiów: <pierwszy/drugi>” zastępuje się 

słowami: „Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia>”; 

10. w załączniku nr 2/2 słowa „Poziom studiów: pierwszy” zastępuje się słowami: „Poziom 

kształcenia: studia pierwszego stopnia”; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. w załącznikach 2/1–2/3 słowa: „Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.” zastępuje się 

słowami: „Dz.U. 2017 poz. 880 z poźn. zm.”; 

12. w załącznikach 2/1–2/3 słowa: „Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.” zastępuje się 

słowami: „Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.”; 

13. w załącznikach nr 2/1 i 2/3 usuwa się zapis: „Upoważniam Politechnikę Gdańską do 

umieszczenia ww. pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w otwartym, cyfrowym 

repozytorium instytucjonalnym Politechniki Gdańskiej oraz poddawania jej procesom 

weryfikacji i ochrony przed przywłaszczaniem jej autorstwa.”; 

14. w załączniku nr 2/2 usuwa się zapis: „Upoważniam Politechnikę Gdańską do 

umieszczenia ww. projektu dyplomowego w wersji elektronicznej w otwartym, cyfrowym 

repozytorium instytucjonalnym Politechniki Gdańskiej oraz poddawania jego procesom 

weryfikacji i ochrony przed przywłaszczaniem jej autorstwa.”. 

§2 We wzorach oświadczeń w języku angielskim, stanowiących załączniki nr 2/4–2/6 do 

Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r.: 

1. w załączniku nr 2/4 w nagłówku słowo: „Statement” zastępuje się słowami: „Declaration 

regarding the diploma thesis titled <„Title”>”; 

2. w załączniku nr 2/5 w nagłówku słowo: „Statement” zastępuje się słowami: „Declaration 

regarding the diploma project titled <„Title”>”; 

3. w załączniku nr 2/6 w nagłówku słowa: „Statement of student, writing the thesis in the 

double diploma programme” zastępuje się słowami: „Declaration regarding the diploma 

thesis titled <„Title”>, in the double diploma programme”; 

4. w załącznikach nr 2/4–2/6 słowa: „First name and surname: <first name, surname>” 

zastępuje się słowami: „First name and surname of student: <first name, surname>”; 

5. w załącznikach nr 2/4 i 2/6 usuwa się zapis: „I, the undersigned, agree/do not agree* that 

my diploma thesis entitled: <title> may be used for scientific or didactic purposes”; 

6. w załączniku nr 2/5 usuwa się zapis: „I, the undersigned, agree/do not agree* that my 

diploma project entitled: <title> may be used for scientific or didactic purposes”; 

7. w załącznikach 2/4–2/6 usuwa się przypis numer 1 o treści: „Decree of Rector of Gdańsk 

University of Technology No. 34/2009 of 9th November 2009, TUG archive instruction 

addendum No. 8.”; 

8. w załącznikach 2/4–2/6 dotychczasowy przypis numer 2 otrzymuje numer 1; 

9. w załącznikach 2/4–2/6 słowa: "Journal of Laws 2016, item 666 with later amendments" 

zastępuje się słowami: "Journal of Laws 2017, item 880 with later amendments"; 

10. w załącznikach 2/4–2/6 słowa: „Journal of Laws 2012, item 572 with later amendments” 

zastępuje się słowami: “Journal of Laws 2017 item 2183 with later amendments"; 

11. w załącznikach nr 2/4 i 2/6 usuwa się zapis: „I authorise the Gdańsk University of 

Technology to include an electronic version of the above diploma thesis in the open, 

institutional, digital repository of the Gdańsk University of Technology and for it to be 

submitted to the processes of verification and protection against misappropriation of 

authorship.”; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. w załączniku nr 2/5 usuwa się zapis: „I authorise the Gdańsk University of Technology to 

include an electronic version of the above diploma project in the open, institutional, digital 

repository of the Gdańsk University of Technology and for it to be submitted to the 

processes of verification and protection against misappropriation of authorship.”. 

§3 Ujednolicone wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: 

2/1 –  wzór oświadczenia dotyczący pracy dyplomowej, 

2/2 –  wzór oświadczenia dotyczący projektu dyplomowego, 

2/3 –  wzór oświadczenia dotyczący pracy dyplomowej w ramach programu o podwójnym 

dyplomowaniu, 

2/4 –  anglojęzyczny wzór oświadczenia dotyczącego pracy dyplomowej (Declaration 

regarding the diploma thesis), 

2/5 –  anglojęzyczny wzór oświadczenia dotyczącego projektu dyplomowego (Declaration 

regarding the diploma project), 

2/6 –  anglojęzyczny wzór oświadczenia dotyczącego pracy dyplomowej w ramach 

programu o podwójnym dyplomowaniu (Declaration regarding the diploma thesis, in 

the double diploma programme). 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. 

 

 

 

--------------------------------------- 
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
prof. zw. PG 



Załącznik nr 2/1 
do Zarządzenia Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej: 
<„Tytuł”> 
 

 

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 
Data i miejsce urodzenia: <data, miejsce urodzenia> 
Nr albumu: <nr albumu> 
Wydział: <nazwa wydziału> 
Kierunek: <nazwa kierunku>   * 
* dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 
prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia> 
Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne> 
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) 
i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 
poz. 2183, z późn. zm.),1 a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że 
przedkładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie.  

Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 
związanej z nadaniem tytułu zawodowego.  

Wszystkie informacje umieszczone w ww. pracy dyplomowej, uzyskane ze źródeł pisanych 
i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami 
zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Potwierdzam zgodność niniejszej wersji pracy dyplomowej z załączoną wersją elektroniczną. 

 
 
Gdańsk, dnia .......................................    .......................................................... 

podpis studenta 

 

 

                                                 
1  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: 

Art. 214 ust. 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych 
elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

Art. 214 ust. 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor 
wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa. 



Załącznik nr 2/2 
do Zarządzenia Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 
 

  

OŚWIADCZENIE dotyczące projektu dyplomowego zatytułowanego: 
<„Tytuł”> 
 

 

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 
Data i miejsce urodzenia: <data, miejsce urodzenia> 
Nr albumu: <nr albumu> 
Wydział: <nazwa wydziału> 
Kierunek: <nazwa kierunku>     * 
* dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 
prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne> 
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) 
i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 
poz. 2183, z późn. zm.),12a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że 
przedkładany projekt dyplomowy został opracowany przeze mnie samodzielnie.  

Niniejszy projekt dyplomowy nie był wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 
związanej z nadaniem tytułu zawodowego.  

Wszystkie informacje umieszczone w ww. projekcie dyplomowym, uzyskane ze źródeł pisanych 
i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami 
zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Potwierdzam zgodność niniejszej wersji projektu dyplomowego z załączoną wersją elektroniczną. 

 
 
Gdańsk, dnia .......................................    .......................................................... 

podpis studenta 

 

 

                                                 
1  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: 

Art. 214 ust. 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych 
elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

Art. 214 ust. 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor 
wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa. 



Załącznik nr 2/3 
do Zarządzenia Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 
 

  

OŚWIADCZENIE dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej: <„Tytuł”>, 
realizowanej w ramach programu o podwójnym dyplomowaniu 
 

 

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 
Data i miejsce urodzenia: <data, miejsce urodzenia> 
Nr albumu: <nr albumu> 
Wydział: <nazwa wydziału> 
Kierunek: <nazwa kierunku>     * 
 dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 
prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia> 
Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne> 
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) 
i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 
poz. 2183, z późn. zm),13 a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że 
przedkładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie.  

Niniejsza praca dyplomowa była wcześniej podstawą urzędowej procedury związanej z nadaniem 
tytułu zawodowego w ramach programu podwójnego dyplomowania, a zakres pracy jest zgodny 
z zasadami tego programu.  

Wszystkie informacje umieszczone w ww. pracy dyplomowej, uzyskane ze źródeł pisanych 
i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami 
zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Potwierdzam zgodność niniejszej wersji pracy dyplomowej z załączoną wersją elektroniczną. 

 
 
Gdańsk, dnia .......................................    .......................................................... 

podpis studenta 

 

 

                                                 
13Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: 

Art. 214 ust. 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych 
elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

Art. 214 ust. 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor 
wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa. 



Załącznik nr 2/4 
do Zarządzenia Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 

 
<name of faculty> 

 <Faculty Logo > 
(max. height 15 mm) 

 
 

  

DECLARATION regarding the diploma thesis titled: <”Title”> 
 

 

First name and surname of student: <first name, surname> 
Date and place of birth: <date of birth, place of birth> 
ID: <ID number> 
Faculty: <name of faculty> 
Field of study: <name of field of study>  * 
* for Interfaculty field of study use: 

Interfaculty field of study: <name of field of study> 
realized at: <name of Faculty>; <name of Faculty>; <name of Faculty>  

Cycle of studies: <undergraduate/postgraduate> 
Mode of study: <full-time/part-time> 
 
 
Aware of criminal liability for violations of the Act of 4th February 1994 on Copyright and Related 
Rights (Journal of Laws 2017, item 880 with later amendments) and disciplinary actions set out in 
the Law on Higher Education (Journal of Laws 2017 item 2183 with later amendments),14as well 
as civil liability, I hereby declare that the submitted diploma thesis is my own work.  

This diploma thesis has never before been the basis of an official procedure associated with the 
awarding of a professional title.  

All the information contained in the above diploma thesis which is derived from written and 
electronic sources is documented in a list of relevant literature in accordance with art. 34 of the 
Copyright and Related Rights Act. 

I confirm that this diploma thesis is identical to the attached electronic version.  

 
 
Gdańsk,.......................................       .......................................................... 

signature of the student 

 

 

                                                 
1  Act of 27th July 2005, Law on Higher Education: 

Art. 214, section 4. Should a student be suspected of committing an act which involves the appropriation of the authorship of a major part or other 
elements of another person’s work, the rector shall forthwith order an enquiry.   

Art. 214, section 6. If the evidence collected during an enquiry confirms that the act referred to in section 4 has been committed, the rector shall 
suspend the procedure for the awarding of a professional title pending a judgement of the disciplinary committee and submit formal notice of the 
committed offence. 



Załącznik nr 2/5 
do Zarządzenia Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 

 
<name of faculty> 

 <Faculty Logo > 
(max. height 15 mm) 

 
 

 

DECLARATION regarding the diploma project titled: <”Title”> 
 

 

First name and surname of student: <first name, surname> 
Date and place of birth: <date of birth, place of birth> 
ID: <ID number> 
Faculty: <name of faculty> 
Field of study: <name of field of study>  * 
* for Interfaculty field of study use: 

Interfaculty field of study: <name of field of study> 
realized at: <name of Faculty>; <name of Faculty>; <name of Faculty>  

Cycle of studies: undergraduate 
Mode of study: <full-time/part-time> 
 
 
Aware of criminal liability for violations of the Act of 4th February 1994 on Copyright and Related 
Rights (Journal of Laws 2017, item 880 with later amendments) and disciplinary actions set out in 
the Law on Higher Education (Journal of Laws 2017 item 2183 with later amendments),15as well 
as civil liability, I hereby declare that the submitted diploma project is my own work.  

This diploma project has never before been the basis of an official procedure associated with the 
awarding of a professional title.  

All the information contained in the above diploma project which is derived from written and 
electronic sources is documented in a list of relevant literature in accordance with art. 34 of the 
Copyright and Related Rights Act. 

I confirm that this diploma project is identical to the attached electronic version. 

 
 
Gdańsk,.......................................       .......................................................... 

signature of the student 

 

 

                                                 
1  Act of 27th July 2005, Law on Higher Education: 

Art. 214, section 4. Should a student be suspected of committing an act which involves the appropriation of the authorship of a major part or other 
elements of another person’s work, the rector shall forthwith order an enquiry.   

Art. 214, section 6. If the evidence collected during an enquiry confirms that the act referred to in section 4 has been committed, the rector shall 
suspend the procedure for the awarding of a professional title pending a judgement of the disciplinary committee and submit formal notice of the 
committed offence. 



Załącznik nr 2/6 
do Zarządzenia Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. 

 
<name of faculty> 

 <Faculty Logo > 
(max. height 15 mm) 

 
 

 

DECLARATION regarding the diploma thesis titled: <”Title”> 
in the double diploma programme 
 

 

First name and surname of student: <first name, surname> 
Date and place of birth: <date of birth, place of birth> 
ID: <ID number> 
Faculty: <name of faculty> 
Field of study: <name of field of study>  * 
* for Interfaculty field of study use: 

Interfaculty field of study: <name of field of study> 
realized at: <name of Faculty>; <name of Faculty>; <name of Faculty>  

Cycle of studies: <undergraduate/postgraduate> 
Mode of study: <full-time/part-time> 
 
 
Aware of criminal liability for violations of the Act of 4th February 1994 on Copyright and Related 
Rights (Journal of Laws 2017, item 880 with later amendments) and disciplinary actions set out in 
the Law on Higher Education (Journal of Laws 2017 item 2183 with later amendments),16as well 
as civil liability, I hereby declare that the submitted diploma thesis is my own work.  

This diploma thesis has undergone the official procedure associated with the awarding of a 
professional title in the double diploma programme and the scope of the thesis conforms to the 
regulations of the programme. 

All the information contained in the above diploma thesis which is derived from written and 
electronic sources is documented in a list of relevant literature in accordance with art. 34 of the 
Copyright and Related Rights Act. 

I confirm that this diploma thesis is identical to the attached electronic version.  

 
 
Gdańsk,.......................................       .......................................................... 

signature of the student 

 

 

                                                 
1  Act of 27th July 2005, Law on Higher Education: 

Art. 214, section 4. Should a student be suspected of committing an act which involves the appropriation of the authorship of a major part or other 
elements of another person’s work, the rector shall forthwith order an enquiry.   

Art. 214, section 6. If the evidence collected during an enquiry confirms that the act referred to in section 4 has been committed, the rector shall 
suspend the procedure for the awarding of a professional title pending a judgement of the disciplinary committee and submit formal notice of the 
committed offence. 


