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Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam,
że spełniła ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
Podpis kierującego pracą

Data

Statement of the Supervisor on Submission of the Thesis
I hereby certify that the thesis submitted has been prepared under my supervision and I declare
that it satisfies the requirements of submission in the proceedings for the award of a degree.

Date

Signature of the Supervisor:

Oświadczenie autora (autorów) pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.
Podpis autora (autorów) pracy

Data

Statement of the Author(s) on Submission of the Thesis
Aware of legal liability I certify that the thesis submitted has been prepared by myself and does
not include information gathered contrary to the law.
I also declare that the thesis submitted has not been the subject of proceedings resulting in the
award of a university degree.
Furthermore I certify that the submitted version of the thesis is identical with its attached
electronic version.

Date

Signature of the Author(s) of the thesis
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Summary
<A brief summary of thesis (max. 800 characters) >

Key words
< A list of max.10 freely selected words >

Area of study (codes according to Erasmus Subject Area Codes List)
<code no. and subject area of study, e.g. 11.3 computer science>

{ optionally,area of study classifier)
Theme classification
<e.g. D. Software>
<e.g. D.127. <abc>>
<e.g. D.127.6. <xyz>> }

The title of the thesis in Polish
<The title of the thesis in Polish>



Written in Polish
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