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ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie utworzenia i zasad działania Centrum Technologii Bezpieczeństwa  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 3 Statutu AGH 
(uchwała nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm.) oraz Regulaminu 
Organizacyjnego AGH, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Rektora AGH  
z dnia 11 września 2020 r. zarządzam, co następuje: 

§1. 
Postanowienia Ogólne 

1. W związku z prowadzeniem w AGH badań naukowych, realizacją projektów oraz udziałem 
Uczelni w działaniach na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wobec istnienia 
wymogów organizacyjnych i prawnych związanych z zabezpieczeniem poufności takiej 
działalności powołuję w strukturach AGH jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum 
Technologii Bezpieczeństwa, zwaną dalej CTB. 

2. CTB, jest jednostką pomocniczą w rozumieniu §30 ust. 1 pkt 2) Statutu AGH, naukowo-
dydaktyczną jednostką pomocniczą, o której mowa w §5 ust. 1 lit. b) Regulaminu 
Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Rektora AGH  
z dnia 11 września 2020 r.  

3. CTB podlega bezpośrednio Rektorowi AGH. 

§2. 
Zadania CTB 

1. Celem utworzenia CTB jest organizacja i koordynacja prowadzenia w AGH badań naukowych, 
prac rozwojowych i innowacyjnych oraz działalności promocyjnej i edukacyjnej w obszarze 
specjalnych technologii dla potrzeb szeroko pojętego bezpieczeństwa.  

2. Działania CTB winny zapewniać wiarygodne i kompetentne partnerstwo AGH jako instytucji 
dla przemysłu, administracji, nauki i organów państwa, w szczególności w zakresie działań 
wymagających dostępu do informacji niejawnych, specjalnego znaczenia i ochrony poufności 
prowadzonych badań. 

3. CTB wykorzystuje w swoich działaniach zasoby kadrowe, aparaturę i infrastrukturę będące 
w dyspozycji jednostek organizacyjnych. 

4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką prowadzonych działań Rektor może zadecydować  
o utworzeniu niezbędnych zasobów w ramach CTB.  

5. Rektor wskazuje szczegółowe obszary badawcze oraz projekty, których prowadzenie 
powierzone zostaje CTB.  

6. Zadania CTB obejmują w szczególności: 
1) koordynację działalności naukowej i realizacji projektów badawczych i rozwojowych, 

poprzez m.in.:  
a) organizację i prowadzenie działań badawczych związanych z bezpieczeństwem  

(w szczególności cyberbezpieczeństwem, metodami analizy danych, informatyką 
śledczą, specjalnymi materiałami, oprogramowaniem) w kontekście pozyskiwania 
najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz rozwoju nowych technik analitycznych; 

b) prowadzenie ewidencji wszelkich aktywności jednostek AGH w zakresie badań 
naukowych, kształcenia i działalności organizacyjnej występujących w obszarze 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa; 

c) udział ekspertów z AGH w roli prelegentów w konferencjach branżowych i naukowych; 
d) udział ekspertów z AGH w roli prelegentów w seminariach i spotkaniach technicznych 

organizowanych przez zewnętrzne instytucje, opracowywanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych w ramach prowadzonych badań naukowych i prac 
rozwojowych;  

e) realizację projektów w ramach krajowych i europejskich programów oraz konkursów; 
f) realizację i wdrażanie projektów zamawianych przez zewnętrzne instytucje; 
g) współpracę z przedsiębiorcami w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów; 
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h) rozwój i utrzymanie autorskich specjalistycznych technologii, w szczególności 
oprogramowania; 

2) organizację działalności szkoleniowej obejmującej m.in.: 
a) prowadzenie działalności edukacyjnej i zapewnienie aktualnego stanu wiedzy  

w zakresie technologii bezpieczeństwa dla właściwych sektorów gospodarki i organów 
państwa; 

b) prowadzenie działalności szkoleniowej związanej ze specjalistycznym 
oprogramowaniem (ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania stanowiącego 
wynik realizowanych projektów); 

c) organizację szkoleń zamawianych przez instytucje zewnętrzne; 
d) organizację autorskich szkoleń i konferencji specjalistycznych w celu propagowania 

wiedzy i stanowienia Centrum Kompetencji w zakresie technologii 
bezpieczeństwa; 

e) wsparcie dla wybranych specjalistycznych kierunków studiów prowadzonych przez 
AGH; 

f) publikowanie artykułów i opracowań o charakterze edukacyjnym; 
3) organizację działalności eksperckiej, polegającej m.in. na: 

a) opracowywaniu rekomendacji, diagnoz i raportów związanych z obszarem 
bezpieczeństwa; 

b) realizacji audytów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa; 
c) realizacji zamawianych analiz i ekspertyz związanych z ogólnie pojętymi 

technologiami informacyjnymi (szczególnie tych związanych z obszarem 
bezpieczeństwa); 

d) współpracy z ekspertami branżowymi mającej na celu ciągły rozwój CTB oraz 
pozyskiwanie partnerów do dalszej współpracy; 

e) prowadzeniu usług doradczych w zakresie technologicznych aspektów 
bezpieczeństwa.  

§3. 
Struktura organizacyjna CTB 

1. Działalnością CTB kieruje Dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa.  
2. Dyrektora CTB powołuje i odwołuje Rektor. 
3. Dyrektor CTB odpowiada za funkcjonowanie Centrum, we wszystkich aspektach jego 

działalności. Do głównych zadań Dyrektora w szczególności należy: 
a) realizacja zadań CTB,  
b) zarządzanie CTB jako jednostką organizacyjną AGH, na zasadach określonych prawem 

w tym prawem wewnętrznym AGH, z uwzględnieniem upoważnienia udzielonego przez 
Rektora, 

c) koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołów badawczych korzystających  
z infrastruktury CTB, 

d) tworzenie warunków do wykonywania zadań CTB i monitorowanie osiągania 
postawionych celów, 

e) przedstawianie Rektorowi oraz Prorektorowi ds. Współpracy rocznych sprawozdań  
z działalności CTB. 

4. Dyrektor CTB w szczególności: 
a) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w CTB, 
b) składa wnioski w sprawach zatrudnienia i zmian warunków umów podległych 

pracowników, 
c) jest dysponentem środków finansowych przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym 

AGH na realizację zadań CTB, 
d) odpowiada za organizację funkcjonowania CTB zgodnie z zasadami określonymi  

w prawie, w tym w szczególności w Statucie, uchwałach Senatu i zarządzeniach Rektora, 
e) odpowiada za przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego CTB i jego 

wykonanie, 
f) ustala szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy i terminowy realizacji badań 

naukowych i projektów prowadzonych w CTB przez zespoły własne i zewnętrzne, 
g) reprezentuje CTB na zewnątrz w sprawach prowadzonych działań, w zakresie określonym 

upoważnieniem Rektora, 
h) planuje i nadzoruje racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych CTB, 
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i) sprawuje nadzór nad racjonalną gospodarką mieniem Uczelni zgromadzonym w CTB, 
j) sprawuje nadzór nad terminową realizacją ustaleń, decyzji i obowiązującej 

sprawozdawczości. 
5. Kadencja Dyrektora CTB rozpoczyna się 1 listopada roku rozpoczynającego kadencję 

wybieralnych organów jednoosobowych Uczelni i trwa do 31 października roku kończącego 
tę kadencję. 

6. Strukturę organizacyjną CTB określa Rektor. 

§4. 
Gospodarka i finanse 

1. CTB działa w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, będący częścią planu rzeczowo-
finansowego AGH. 

2. CTB pokrywa koszty swojego funkcjonowania z uzyskiwanych przychodów w tym 
z realizowanych projektów oraz świadczenia odpłatnych usług.  

3. CTB wykorzystuje posiadane zasoby, w tym środki finansowe w sposób celowy i oszczędny 
z uzyskaniem maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów. 

4. CTB w swojej działalności przestrzega prawa, w tym przepisów wewnętrznych i przyjętych 
w Uczelni procedur. 

§5. 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie ujęte niniejszym Zarządzeniem rozstrzyga Rektor. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 

2021 r.   
  

 

R E K T O R 

 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 


