
ZARZĄDZENIE NR 15/2005 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 

 

w sprawie zasad funkcjonowania w Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie jednostki organizacyjnej  

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH 
 

 

 

 

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH zostało utworzone z dniem 1 stycznia 

1999 roku, Zarządzeniem nr 14/98 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie z dnia 8 października 1998 r., jako jednostka organizacyjna AGH. 

Zarządzenie nr 14/98 Rektora AGH zostało wydane na podstawie art. 49 ustawy 

o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) 

i art. 10 Statutu AGH oraz zgodnie z uchwałą Senatu AGH nr 64 z dnia 24 czerwca 1998 r. 

w związku z Zarządzeniem Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 1998 r. 

w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET – Kraków. 

Status Centrum został określony w art. 8 ust. 2 Statutu AGH, który brzmi: W ramach 

Akademii Górniczo-Hutniczej działa Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet, którego 

głównym zadaniem jest udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej 

wyższym uczelniom i podmiotom realizującym badania naukowe oraz prowadzenie badań 

naukowych i prac badawczo-rozwojowych. 

Na podstawie art. 49 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. nr 

65, poz. 385 z późn. zmianami) ustalam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, zwane dalej Centrum, jest 

wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką podległą Rektorowi AGH. 

2. Centrum używa nazwy skróconej: ACK CYFRONET AGH. 

 

§ 2 

 

Do zadań Centrum należy: 

1. Udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie 

innych usług informatycznych wyższym uczelniom, podmiotom realizującym badania 

naukowe oraz innym jednostkom edukacyjnym; 

2. Prowadzenie badań naukowych i pac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we 

współpracy z innymi jednostkami, głównie w zakresie komputerów dużej mocy, sieci 

komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych; 

3. Działania na rzecz realizacji celów i programów państwa zawartych w założeniach 

resortów odpowiedzialnych za naukę i edukację w dziedzinie wykorzystania nowych 

technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce; 
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4. Budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez 

Centrum; 

5. Prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii, 

mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury 

informatycznej; 

6. Doradztwo, ekspertyzy, szkolenie i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie 

informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych; 

7. Wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w celu ich wykorzystania w sferze 

nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania; 

8. Udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie 

innych usług – na bazie potencjału Centrum – innym niż wymienione w pkt. 1 podmiotom 

zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem. Działania takie nie mogą 

kolidować z realizacją zadań wymienionych w pkt. 1-7 i muszą być realizowane zgodnie 

z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami. 

 

§ 3 

 

1. Funkcje opiniodawcze Centrum pełni Rada Użytkowników Centrum zwana dalej Radą. 

2. Radę powołuje i odwołuje Rektor AGH, po zasięgnięciu opinii Kolegium Rektorów Szkół 

Wyższych Krakowa. Rada liczy od 10 do 15 członków. 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata i jest zgodna z kadencją organów Uczelni. Kadencja Rady 

rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku wyborczym władz Uczelni. 

4. Do zadań Rady należy opiniowanie: 

- ogólnych kierunków działania Centrum, 

- rocznych planów działalności Centrum, 

- rocznych sprawozdań z działalności Centrum. 

5. Rada działa zgodnie z regulaminem skonsultowanym z Kolegium Rektorów Szkół 

Wyższych Krakowa i zatwierdzonym przez Rektora AGH. 

 

§ 4 

 

1. Centrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora AGH. 

2. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępców, których powołuje i odwołuje Rektor 

AGH na wniosek Dyrektora Centrum. 

3. Zakres upoważnień dla Dyrektora do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni regulują 

pełnomocnictwa udzielone przez Rektora AGH. 

4. Dyrektor oraz pracownicy odpowiadają materialnie za majątek Centrum na zasadach 

określonych przepisami prawa i Zarządzeniami Rektora AGH. 

 

§ 5 

 

1. Strukturę wewnętrzną oraz zadania i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek 

organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Akademickiego Centrum 

Komputerowego Cyfronet AGH. 

2. Regulamin Organizacyjny Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH 

wydaje Dyrektor Centrum, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Rektora AGH. 

3. Struktura wewnętrzna Centrum, jako jednostki organizacyjnej AGH, zawarta jest 

w punkcie 7 dodatku nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego AGH. 
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§ 6 

 

1. Centrum zostało ustanowione Jednostką Wiodącą przez Komitet Badań Naukowych 

w zakresie eksploatacji i rozbudowy miejskiej sieci komputerowej (MAN) oraz 

eksploatacji komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM). 

2. Rozliczenia za korzystanie z miejskiej akademickiej sieci komputerowej MAN 

w Krakowie z jednostkami z listy resortu odpowiedzialnego za naukę będą dokonywane 

według zasad określanych przez resort odpowiedzialny za naukę, natomiast dla 

pozostałych jednostek rozliczenie dokonywane będzie według warunków umownych. 

 

§ 7 

 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan rzeczowo-finansowy 

zatwierdzany zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.  

2. Koszty swej działalności Centrum pokrywa z pozyskanych przychodów, którymi są: 

a) wydzielona część dotacji resortu odpowiedzialnego za edukację na prace w zakresie 

zapewnienia dostępu do sieci i możliwości wykonywania obliczeń dla potrzeb 

dydaktyki, 

b) dotacja resortu odpowiedzialnego za naukę na specjalne programy i urządzenia 

badawcze /SPUB/, 

c) inne środki przyznane przez resort odpowiedzialny za naukę, w tym dotacja na 

działalność statutową, 

d) opłaty wnoszone przez abonentów za dołączenie do sieci i jej użytkowanie, 

e) wpłaty za wykonanie prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych 

finansowanych przez resort odpowiedzialny za naukę i inne instytucje, 

f) opłaty za szkolenia, konsultacje, ekspertyzy i wykonywanie prac serwisowych, 

g) dotacje i przychody z innych źródeł (w tym dotacje na inwestycje). 

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Centrum ma prawo wykorzystania osiągniętego 

dodatniego wyniku finansowego, a strata obciąża jego fundusze. 

4. Gospodarka finansowa i rachunkowość prowadzona jest odrębnie przez Centrum, które 

odpowiada za prowadzenie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad 

rachunkowością Centrum sprawuje Kwestor AGH.  

5. Rozliczenia z AGH, za świadczone wzajemnie usługi, odbywać się będzie fakturami 

wewnętrznymi. 

6. Centrum sporządza oddzielny bilans i wymagane sprawozdania finansowe, a także 

wszystkie inne sprawozdania, które włączane są do sprawozdań AGH. 

7. Wysokość udziału Centrum w finansowaniu kosztów ogólnych AGH ustala każdorazowo 

Rektor. 

 

 

 

§ 8 

 

Do spraw nie uregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się przepisy obowiązujące 

w AGH jako szkole wyższej. 
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§ 9 

 

W zakresie uregulowanym powyżej traci moc Zarządzenie nr 14/98 z dnia 8 października 

1998 r. 

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

Rektor  

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

 


