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Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta 
Przyszłości 

Regulamin  
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości (CZTMP) jest jednostką po-
zawydziałową działającą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 Statutu AGH we współpracy 
z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

2. Siedzibą CZTMP jest Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza 30. 

3. CZTMP podlega Prorektorowi ds. Współpracy, który nadzoruje działalność jednostki. 

4. CZTMP ma charakter otwarty dla wszystkich jednostek AGH.  

5. CZTMP może współpracować z innymi jednostkami krajowymi lub zagranicznymi. 

6. W kontaktach międzynarodowych CZTMP ma prawo używać angielskiej nazwy Centre of 
Advanced Technologies for Future City (CATFC). 

Zadania CZTMP 

§ 2 

1. Podstawowym zadaniem 
CZTMP jest integracja i koordynacja aktywności i działań AGH, służących wypracowy-
waniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań opartych na zintegrowanych tech-
nologiach z obszarów energii, inżynierii materiałowej, transportu  
i technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej technologiami inteligentnych 
miast i społeczności. 

2. CZTMP realizuje podstawowe 
zadanie w szczególności poprzez:   

a. inspirowanie, prowadzenie i koordynację projektów badawczych i wdrożeniowych 

b. organizację interdyscyplinarnych zespołów badawczych i projektowych  

c. tworzenie i prowadzenie bazy wypracowanych rozwiązań 

d. promocję oraz upowszechnianie w kraju i zagranicą wypracowanych rozwiązań 

e. współpracę z Centrum Transferu Technologii AGH w komercjalizacji wypracowa-
nych rozwiązań  
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f. rozwijanie zaplecza naukowo-badawczego  

g. identyfikację i pozyskiwanie źródeł finansowania projektów  

h. działalność edukacyjną we współpracy z wydziałami AGH i partnerami CZTMP 

i. wskazywanie priorytetowych kierunków rozwoju technologii inteligentnych miast  
i społeczności 

 

j. budowę i integrację środowiska rozwijającego technologie inteligentnych miast  
i społeczności, łączącego przedstawicieli nauki, biznesu i administracji  

Organy CZTMP 

§ 3 

1. Forum Strategiczne CZTMP rekomenduje kierunki rozwoju CZTMP wskazując na nowe 
wyzwania, trendy i zjawiska. 

2. Przewodniczącym Forum Strategicznego CZTMP jest Rektor AGH. 

3. W skład Forum Strategicznego CZMTP wchodzą zaproszeni przez Rektora AGH 
przedstawiciele środowisk i instytucji kluczowych dla rozwoju technologii inteligentnych 
miast i społeczności. 

4. Forum Strategiczne CZTMP zbiera się przynajmniej raz w roku. 

§ 4 

1. Komitet Naukowy CZTMP jest ciałem opiniodawczym dla Rektora AGH, koordynującym 
i nadzorującym działalność Centrum.  

2. W szczególności Komitet Naukowy CZTMP:  

a. zatwierdza roczne i wieloletnie plany działania CZTMP 

b. zatwierdza coroczne sprawozdania z działalności CZTMP 

c. selekcjonuje i zatwierdza projekty do realizacji 

d. zatwierdza skład zespołów i konsorcjów projektowych 

e. monitoruje przebieg realizacji projektów 

f. opiniuje rozwiązania organizacyjne umożliwiające CZTMP prowadzenie działal-
ności   

3. W skład Komitetu Naukowego CZTMP wchodzi Przewodniczący oraz 5 do 10 członków. 

4. Przewodniczącym Komitetu Naukowego CZTMP jest Prorektor ds. Współpracy AGH. 

5. Członków Komitetu Naukowego CZTMP powołuje i odwołuje Rektor AGH.  

6. Komitet Naukowy CZTMP zbiera się, co najmniej raz na trzy miesiące. 
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7. Komitet Naukowy CZTMP działa w oparciu o uchwalony przez siebie wewnętrzny regu-
lamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Rektora AGH.      

§ 5 

1. Bieżącą działalnością CZTMP kieruje Dyrektor CZTMP powołany przez Rektora AGH po 
zasięgnięciu opinii Senatu AGH. 

2. Do zadań Dyrektora CZTMP należy w szczególności: 

a. opracowywanie propozycji rocznych i wieloletnich planów działania, 

b. przygotowanie propozycji projektów do realizacji, 

c. przedkładanie propozycji projektów Komitetowi Naukowemu CZTMP do zatwier-
dzenia, 

d. koordynacja realizacji projektów, 

e. koordynacja bieżącej działalności CZTMP. 

Działalność organizacyjna i finanse CZTMP 

§ 6 

1. CZTMP prowadzi działalność w następujących obszarach:  

a.  działalność badawczo-rozwojową, w szczególności w zakresie pozyskiwania 
i realizacji grantów na badania przemysłowe i prace rozwojowe, opracowań, eks-
pertyz i opinii itp., 

b. zarządzanie projektami, 

c.  wspomaganie działalności dydaktycznej  zainteresowanych Wydziałów,    

d. świadczenie usług zewnętrznych w zakresie ekspertyz, analiz, instruktaży, itp.   

e. działalność organizacyjną, w szczególności w zakresie organizacji konferencji, 
szkół, warsztatów, szkoleń itp.   

2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi w pkt. 1 CZTMP 
pełni rolę jednostki organizującej, aktywującej i inspirującej działania. 

3. Wykonywanie zadań prowadzone jest przez odpowiednie jednostki AGH, w oparciu o ich 
zasoby kadrowe, sprzętowe i lokalowe.  

4. CZTMP za swoją działalność w zakresie opisanym w pkt. 1 pobiera opłaty zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w AGH. 

5. Przed rozpoczęciem konkretnych przedsięwzięć winno nastąpić, z inicjatywy CZTMP, 
uzgodnienie przez wykonawców zasad podziału ciężarów i pożytków z przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem narzutów na koszty ogólnouczelniane.   

6. CZTMP koszty swojego funkcjonowania pokrywa z przychodów z działalności określonej 
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w pkt. 1 na zasadzie umów z innymi Wydziałami AGH oraz jednostkami zewnętrznymi. 

7. Działalność CZTMP rozliczana jest w ramach działalności wydzielonych.  

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor  AGH.   

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 


