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Zasady udostępniania studentom materiałów, dokumentów i informacji 
na potrzeby tworzenia prac dyplomowych 

 
 

Uprzejmie informujemy, że każdy skierowany do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek  
w sprawie udostępnienia studentom określonych materiałów, dokumentów i informacji na potrzeby 
opracowania pracy dyplomowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), zostanie rozpatrzony pod warunkiem załączenia 
do wniosku: 

 
1. pisemnego zaświadczenia władz uczelni, że wnioskodawca jest studentem uczelni realizującym 

pracę dyplomową, z podaniem jego numeru w albumie studentów; 

2. poświadczonego przez promotora pracy dyplomowej tytułu, tematu i celu oraz planu pracy 
dyplomowej wydanego wnioskodawcy wraz z krótkim uzasadnieniem, z którego będzie 
wynikała realna potrzeba dostępu do informacji, jakie posiada Prezes Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego; 
3. pisemnego zobowiązania wnioskodawcy, że udostępnione materiały, dokumenty i informacje 

nie zostaną wykorzystane do celów innych niż opracowanie przedmiotowej pracy dyplomowej  
i nie będą w inny sposób udostępnione; 

4. pisemnego zobowiązania promotora pracy dyplomowej, że udostępnione materiały, 

dokumenty i informacje nie zostaną wykorzystane do celów innych niż napisanie 
przedmiotowej pracy dyplomowej; 

5. pisemnej zgody wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych przez Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego, w zakresie wynikającym z treści wniosku i załączonych dokumentów.  
 

Określone we wniosku materiały, dokumenty i informacje zostaną udostępnione w zakresie 
spełniającym następujące warunki: 
 

 są dostępne w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a Urząd jest ich dysponentem oraz, że nie 
zostały już wcześniej inaczej opublikowane lub udostępnione w sposób i formie 

ogólnodostępnej; 
 nie stanowią informacji niejawnych lub innych prawnie chronionych, w szczególności 

tajemnicy przedsiębiorcy; 

 ich zakres i przedmiot nie stanowią części pracy dyplomowej, którą wnioskodawca jest 
zobowiązany wykonać samodzielnie, w szczególności w zakresie: zdefiniowania i analizy 
zagadnienia problemowego, zidentyfikowania i dokonania wyboru źródeł, przeprowadzenia 

studium literaturowego, sformułowania tez i wniosków. 
 

Zastrzegamy, że mogą zostać nałożone dodatkowe szczególne warunki i zasady udostępnienia oraz 
wykorzystania udostępnionych materiałów, dokumentów i informacji.  
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Uwaga: Pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie mogą uczestniczyć w imiennych lub anonimowych 

badaniach i wywiadach ankietowych na potrzeby tworzenia prac dyplomowych.  
 
Niniejsze zasady mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do wniosków składanych  

w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 
profesora oraz w związku z realizacją na uczelniach badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 
 

 

 


