
 

 

Załącznik 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do V edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy 

gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową” 

 
 
Dane Promotora: 
Imię:       
Nazwisko:       
Tytuł naukowy:       
Nazwa uczelni/Wydziału/Instytutu:       
 
Tel. Kontaktowy:       
E-mail:       
 
Dane osoby zgłaszającej: 
Imię:       
Nazwisko:       
Nazwa uczelni/Wydziału/Instytutu:       
 
Adres do korespondencji:       
Tel. kontaktowy:       
E-mail:       
 
Imiona i nazwiska autora/współautorów (dotyczy prac wieloosobowych):  
      
 
Tytuł pracy:  
      
 
Data obrony:       
 

 Wyrażamy zgodę na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Polsko Chińska 
Rada Biznesu streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości. 

 
 
Załączniki do zgłoszenia w formacie zip lub rar: 

• Streszczenie pracy (wraz z rysunkami) 
• Recenzja 
• Praca dyplomowa  
• Załączniki do pracy dyplomowej 
• Oświadczenie uczelni 
• Oświadczenie autora/autorów 

 
 



 

 

 

Załącznik 2 
 
 

     , dnia       roku  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja, niżej podpisany/-na, zgłaszam do udziału w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu 
współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową”, 
organizowanym przez Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie, ul. 
Ksawerów 3, kod pocztowy 02-656 (dalej: „Organizator”) wykonaną przeze mnie pracę, (dalej: „Dzieło”), 
tj.:      . 
 
Przystępując do konkursu oświadczam, że: 

1. Jestem twórcą Dzieła;  
2. Przysługują mi majątkowe prawa autorskie do Dzieła; 
3. Dzieło nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz jest wolne od innych wad prawnych;  
4. Dzieło jest oryginalne i nie stanowi opracowania innego utworu; 
5. Dzieło oraz nośnik, na którym zostało ono utrwalone są wolne od wad i usterek; 
6. Wyrażam zgodę na treść Regulaminu Konkursu, ogłoszonego przez Organizatora Konkursu na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu, w szczególności wyrażam zgodę na przeniesienie 
na Organizatora Konkursu majątkowych praw autorskich do Dzieła zgodnie z postanowieniami 
zasad organizacyjnych Konkursu.  

 
 
Uczestnik Konkursu: 
 
Imię i nazwisko (czytelnie):       
Imiona rodziców:       
Adres zamieszkania:       
Numer dowodu osobistego lub paszportu:         
 
 
 
Podpis:     _________________ 
 

 



 

 

 

Załącznik 3 

 

     , dnia       roku 

 

OŚWIADCZENIE PLACÓWKI DYDAKTYCZNEJ 

 

Ja      , działając w imieniu Uczelni      , jako osoba upoważniona do jej reprezentowania, 

oświadczam, że Uczelnia jako podmiot korzystający z pierwszeństwa publikacji w rozumieniu art. 15a 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku Nr 80 poz. 

904) wyraża zgodę na zgłoszenie pracy dyplomowej pod tytułem       napisanej pod kierunkiem 

      przez studenta       do konkursu prac dyplomowych organizowanego przez Stowarzyszenie 

Polsko Chińska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie oraz na pierwszą publikację przedmiotowej pracy 

dyplomowej i jej fragmentów przez Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu z siedzibą  

w Warszawie. 

 

___________________________ 

Podpis 

 

 


