POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 108 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną
klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 11 w zw. z art. 347 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), w zw. z § 30
ust. 6 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, stanowiącego załącznik do uchwały
nr 363/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, z późn. zm., zarządza się,
co następuje:
§1
Zarządzenie określa zasady ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych:
1) ze względu na zawarte w nich informacje niejawne, wykorzystane przy tworzeniu pracy
dyplomowej, zwane dalej pracami dyplomowymi z nadaną klauzulą tajności;
2) ze względu na zawarte w nich dane poufne wykorzystane przy tworzeniu pracy
dyplomowej lub ze względu na ochronę własności przemysłowej, zwane dalej pracami
utajnionymi.
§2
1.

2.
3.
4.

5.

Pracom dyplomowym, które zawierają informacje niejawne, o których mowa w ustawie
o ochronie informacji niejawnych, nadawana jest odpowiednia klauzula tajności zgodnie
z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
Procedura nadania pracy dyplomowej klauzuli tajności, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
Wzór wniosku o nadanie pracy dyplomowej klauzuli tajności, stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.
Dostęp do pracy dyplomowej z nadaną klauzulą tajności mają wyłącznie osoby
obsługujące proces dyplomowania, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji
niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
Prace dyplomowe z nadaną klauzulą tajności na podstawie ustawy o ochronie informacji
niejawnych wykonywane są i przechowywane wyłącznie w strefach ochronnych
kancelarii tajnej Politechniki Warszawskiej w formie papierowej lub wersji
elektronicznej, w teczce akt w kancelarii tajnej, w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom nieupoważnionym, zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko
studenta, wydział, tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko promotora, data rozpoczęcia
pracy dyplomowej, data zakończenia pracy dyplomowej.
§3

1. Pracom dyplomowym, które zawierają informacje podlegające ochronie z uwagi
na ochronę własności przemysłowej bądź zawarte w nich dane poufne wykorzystane przy
tworzeniu pracy, może być nadany, przez kierownika podstawowej jednostki

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

organizacyjnej, status pracy „utajniona”. Warunkiem utajnienia pracy dyplomowej jest
uzasadnienie powodów utajnienia.
O utajnienie pracy dyplomowej może wnioskować do kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej:
1) student będący autorem pracy dyplomowej;
2) kierujący pracą dyplomową (promotor);
3) inne osoby niewymienione w pkt 1 i 2, które posiadają informacje wskazujące
na konieczność utajnienia pracy dyplomowej.
Utajnienie pracy dyplomowej może nastąpić również z inicjatywy własnej kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej.
Wzór wniosku o nadanie statusu praca „utajniona”, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
Wzór rozstrzygnięcia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie
utajnienia pracy dyplomowej określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
O tym, czy praca dyplomowa o statusie „utajniona” jest drukowana decyduje kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej, mając na względzie szczegółowe wymagania
wydziałowe dotyczące zasad dyplomowania. W przypadku przechowywania pracy
o statusie „utajniona” również z wersji drukowanej, należy umieścić ją w teczce akt
osobowych studenta w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym,
tj. w zamkniętej kopercie zawierającej następujące informacje: napis „PRACA
UTAJNIONA”, pieczęć wydziału, imię i nazwisko studenta, numer albumu studenta,
tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko promotora, data złożenia pracy dyplomowej.
Student, którego praca została utajniona, w trakcie procesu dyplomowania, nie udziela
Uczelni licencji na upublicznienie pracy.
Egzemplarze pracy dyplomowej stanowiące własność studenta/absolwenta
nie podlegają ochronie przez Uczelnię.
§4

Szczegółowe zakresy udostępniania prac dyplomowych z uwagi na nadanie klauzuli tajności
lub utajnionych, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§5
Traci moc zarządzenie nr 106/2020 Rektora PW z dnia 6 października 2020 r. w sprawie
utajniania prac dyplomowych.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108 /2021
Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r.

Procedura nadania pracy dyplomowej klauzuli tajności

1. Z wnioskiem o nadania pracy dyplomowej klauzuli tajności może wystąpić student lub
kierownik pracy dyplomowej (promotor) przed rozpoczęciem wykonania pracy
dyplomowej.
2. Wniosek składany jest do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, który
określa klauzulę tajności, i niezwłocznie przekazuje go do Rektora.
3. Rektor rozpatruje wniosek i przekazuje go do Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony
Informacji Niejawnych w celu rozpoczęcia procedury wykonania pracy dyplomowej.
4. W przypadku nieposiadania uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych przez
osoby wskazane we wniosku Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
zwraca się do Rektora w celu wydania uprawnień i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony
informacji niejawnych.
5. Pełnomocnik Rektora w przypadku braku możliwości wykonania pracy o danej klauzuli
tajności informuje Rektora z wnioskiem o zmianę tematu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych oraz wewnętrzne akty prawne Uczelni.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108 /2021
Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r.

Wzór wniosku o nadania pracy dyplomowej klauzuli tajności
Warszawa/Płock*, dnia …………………
………………………………………………
imię i nazwisko
………………………………………………
wydział/kolegium, nr albumu studenta;1
………………………………………………
adres do korespondencji
nr telefonu …………………………………….
adres e-mail……………………………………
Kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej
…………………………………….....
Politechnika Warszawska
Wniosek
o nadanie pracy dyplomowej klauzuli tajności
Wnioskuję o nadanie pracy dyplomowej klauzuli tajności następującej pracy dyplomowej:
- praca dyplomowa inżynierska/licencjacka/magisterska2:
- tytuł pracy dyplomowej:…………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę klauzuli zgodnie z klasyfikacją informacji niejawnych zawartą w ustawie
o ochronie informacji niejawnych): ……………………………….
Uzasadnienie (obowiązkowo):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………..
podpis
________________________________________________________________________________
Opinia kierującego pracą dyplomową - promotora (obowiązkowo)3: ………………………………
tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko promotora
………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………....
..…………………..………….……..
data i podpis
jeżeli z wnioskiem występuje student
niepotrzebne skreślić
3
nie wypełniać gdy z wnioskiem występuje kierujący pracą
1
2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 108 /2021
Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r.

Wzór Wniosku o nadanie pracy dyplomowej statusu praca „utajniona”
Warszawa/Płock*, dnia …………………
………………………………………………
imię i nazwisko
………………………………………………
wydział/kolegium, nr albumu studenta;1
………………………………………………
adres do korespondencji
nr telefonu …………………………………….
adres e-mail……………………………………
Kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej
…………………………………….....
Politechnika Warszawska
Wniosek
o nadanie pracy dyplomowej statusu praca „utajniona”
Wnioskuję o nadanie statusu praca „utajniona” następującej pracy dyplomowej:
- praca dyplomowa inżynierska/licencjacka/magisterska2:
- tytuł pracy dyplomowej:…………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie (obowiązkowo):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………..
podpis
________________________________________________________________________________
Opinia kierującego pracą dyplomową - promotora (obowiązkowo)3: ………………………………
tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko promotora
………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………....
..…………………..………….……..
data i podpis
jeżeli z wnioskiem występuje student
niepotrzebne skreślić
3
nie wypełniać gdy z wnioskiem występuje kierujący pracą
1
2

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 108 /2021
Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r.

Wzór rozstrzygnięcia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utajnienia
pracy dyplomowej
Nazwa i adres jednostki
………………………
(pieczęć)
Pan/Pani ………………………………
Adres ………………………………….
ROZSTRZYGNIĘCIE nr ................
Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej .............................. z dnia ..................
Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr ....../…. Rektora PW z dnia ......................r. w sprawie
określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności i
utajnionych postanawia się, co następuje:
Nadaje się/nie nadaje1 się status „utajniona” następującej pracy dyplomowej:
- praca dyplomowa inżynierska/licencjacka/magisterska1:
- tytuł pracy dyplomowej:…………………………………………………………………………..
- autor pracy dyplomowej (imię i nazwisko) ....................................................................................
- wykonanej na Wydziale/w Kolegium1 ……………………………………………..…………PW
Zgodnie z wydziałowymi wymaganiami dotyczącymi zasad dyplomowania, praca jest/nie jest1
drukowana.
UZASADNIENIE2
Z względu na uzasadnienie zawarte we wniosku z dnia …………………r., złożonym przez
……………………………………………………………………………………………………..…….
(imię i nazwisko wnioskującego oraz status: autor pracy dyplomowej/promotor/ inna osoba)

Szczegółowe uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………..…………………………
w przypadku wydania rozstrzygnięcia z inicjatywy własnej kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej3

Rozstrzygnięcie o utajnieniu pracy dyplomowej wydano ze względu na następujące przesłanki:
……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………..…
POUCZENIE
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Rektora PW w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
...…………………………..…
data i podpis
Otrzymują:
1. Autor utajnionej pracy dyplomowej (do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru),
2. Autor wniosku, jeżeli wnioskującym nie był autor pracy (j.w)
3. a/a

_______________
niepotrzebne skreślić
przypadku uwzględnienia wniosku studenta, promotora, innej osoby można odstąpić od uzasadnienia
3 zawsze należy podać uzasadnienie
1

2w

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 108 /2021
Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r.

Zakres udostępniania prac dyplomowych objętych ograniczeniami w ich udostępnianiu
I.

II.

W odniesieniu do prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności – podlegających ochronie na
podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych, stosuje się następujące zasady:
1. Tekst pracy nie jest:
1) wgrywany do systemu USOS-APD;
2) przekazywany do repozytorium pisemnych prac dyplomowych;
3) sprawdzany w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA);
4) przekazywany do Bazy Wiedzy PW.
2. Zasady postępowania w systemie USOS i USOS-APD:
1) w miejsce pliku z pracą wgrywane jest rozstrzygnięcie, że pracy jest nadana klauzula
tajności;
2) pole: czy praca poufna: TAK
3) pole: czy udostępniać w czytelni: NIE
4) pole: czy praca może być przesłana do ORPD: NIE
5) pole: słowa kluczowe: „praca z nadaną klauzulą tajności”
6) pole: streszczenie: „praca z nadaną klauzulą tajności”
7) pole: tytuł pracy: „praca z nadaną klauzulą tajności”
8) pole: tytuł pracy przed utajnieniem: „praca z nadaną klauzulą tajności”
3. Dane o ww. pracach są przekazywane do Bazy Wiedzy PW zgodnie z ograniczeniami
wskazanymi w pkt 2 ppkt 2-7.
W odniesieniu do prac dyplomowych, którym nadano status „utajniona” - podlegającym
ochronie na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej lub zawierającym informacje
poufne, stosuje się następujące zasady:
1. Tekst pracy jest:
1) wgrywany do systemu USOS-APD;
2) przekazywany do repozytorium pisemnych prac dyplomowych;
3) sprawdzany w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA);
2. Tekst pracy nie jest przekazywany do Bazy Wiedzy PW.
3. Zasady postępowania w systemie USOS i USOS-APD:
1) plik z pracą wgrywany jest do USOS-APD
2) pole: czy praca poufna: TAK
3) pole: czy udostępniać w czytelni: NIE
4) pole: czy praca może być przesłana do ORPD: TAK
5) pole: słowa kluczowe: „praca utajniona”
6) pole: streszczenie: „praca utajniona”
7) pole: tytuł pracy: „praca utajniona”
8) pole: tytuł pracy przed utajnieniem: należy wpisać tytuł pracy
4. Dane o ww. pracach są przekazywane do Bazy Wiedzy PW zgodnie z ograniczeniami
wskazanymi w pkt 2 i 3 ppkt 1-7.

