Uchwała Nr 104/2009
Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki
pozawydziałowej
pod
nazwą
Centrum
Problemów
Energetycznych
Na podstawie art. 6 ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) Senat pozytywnie opiniuje powołanie
przez Rektora jednostki pozawydziałowej o nazwie: „Centrum Problemów
Energetycznych AGH”.
REGULAMIN
CENTRUM PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH (CPE)
Postanowienia ogólne
§1
1. Centrum Problemów Energetycznych, nazywane dalej CPE, jest jednostką
pozawydziałową AGH, działającą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.3) Statutu
AGH.
2. Celem CPE jest koordynacja działalności Uczelni w zakresie zagadnień
związanych z energetyką.
3. Siedzibą CPE jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza
30.
4. CPE podlega Prorektorowi ds. Nauki, który nadzoruje działalność tej jednostki.
5. Bieżącą działalnością CPE kieruje Kierownik CPE.
6. Organem doradczym CPE jest Zespół Sterujący.
7. CPE finansuje swoją działalność z pozyskanych przychodów oraz dotacji.
Zadania CPE
§2
Zasadniczymi zadaniami CPE są:
1. Analiza opracowań dotyczących strategii rozwoju energetyki krajowej.
2. Opracowywanie projektów rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie
energetyki Formułowanie wniosków dotyczących wprowadzenia lub zmiany
aktów prawnych.
3. Prezentowanie w kraju i za granicą, osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie
energetyki.
4. Propagowanie nowych kierunków rozwoju energetyki.
5. Organizowanie regularnych seminariów poświęconych współczesnym trendom
rozwoju energetyki.
§3
Swoje zadania CPE realizuje w szczególności poprzez:
1. Opracowywanie ekspertyz merytorycznych i organizacyjno-prawnych w
obszarze szczegółowych problemów energetyki, z inicjatywy własnej i na
zlecenie.
2. Zinwentaryzowanie potencjału AGH w dziedzinie energetyki.
3. Wskazywanie zagadnień, z zakresu energetyki, których zgłębianie powinno
być priorytetowe w AGH.

4. Stymulowanie tworzenia mocnych kadrowo zespołów do określonych
zagadnień energetycznych.
5. Nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej, w obszarze
energetyki.
6. Wskazywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych.
7. Promocja działań energetycznych AGH
8. Koordynowanie udziału przedstawicieli AGH, w konferencjach o tematyce
energetycznej.
9. Współpraca z Małopolsko-Podkarpackim Klastrem Czystej Energii.
10.Współpraca z przemysłowymi jednostkami energetycznymi.
11.Współpraca z uczelniami zajmującymi się tematyką energetyczną.
12.Inspirowanie i tworzenie publikacji związanych z energetyką
13.Utworzenie zeszytu „Energetyka”.
14.Organizowanie cyklicznego (co 2 miesiące) Seminarium Energetycznego AGH.
15.Organizowanie Konferencji Energetycznej AGH z częstotliwością uzgodnioną z
Rektorem.
Zespół Sterujący Centrum Problemów Energetycznych
§4
1. Zespół Sterujący Centrum Problemów Energetycznych jest organem
kolegialnym wspomagającym działania CPE.
2. Zadaniem Zespołu Sterującego jest nadzór nad działalnością merytoryczną
CPE oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w szczególności:
a) udział w tworzeniu rocznego planu działalności merytorycznej CPE i nadzór
nad jego realizacją,
b) opiniowanie kandydata na Kierownika CPE,
c) opiniowanie sprawozdania z działalności CPE.
§5
1. Członków Zespołu Sterującego w liczbie do 12, powołuje Rektor, spośród
pracowników AGH oraz osób współpracujących z Uczelnią przy działaniach
związanych z energetyką.
2. Kadencja członkowstwa w Zespole Sterującym trwa 4 lata.
3. Przewodniczącego Zespołu Sterującego (ZS) powołuje Rektor AGH.
4. Zespół Sterujący spośród swego grona wybiera dwóch zastępców
przewodniczącego i sekretarza.
5. Zespół Sterujący zbiera się, co najmniej raz w miesiącu.
6. Zespół Sterujący może powoływać ekspertów, którzy wchodzą w skład
Zespołu z głosem doradczym.
7. Zespół Sterujący działa w oparciu o uchwalony przez siebie wewnętrzny
regulamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Rektora.
Działalność organizacyjna i finanse CPE
§6
1. CPE prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej problematyki
energetycznej, w następujących obszarach
a) działalność naukowo-badawcza, w szczególności w zakresie pozyskiwania i
realizacji grantów badawczych opracowań naukowych, ekspertyz i opinii
itp.;
b) działalność wydawnicza

c) działalność dydaktyczna, w szczególności w zakresie studiów doktoranckich
i studiów podyplomowych oraz szkoleń;
d) świadczenie usług wewnętrznych i zewnętrzne w zakresie ekspertyz,
analiz, instruktaży, itp.;
e) działalność organizacyjna, w szczególności w zakresie organizacji
konferencji, spotkań dyskusyjnych itp.
2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi w ust. 1,
CPE pełni rolę jednostki organizującej, aktywującej, inspirującej i
koordynującej działania.
3. Wykonywanie poszczególnych zadań prowadzone jest przez Wydziały AGH i
inne jednostki Uczelni,
w oparciu o ich zasoby kadrowe, sprzętowe i
lokalowe.
4. Przed rozpoczęciem konkretnych przedsięwzięć z inicjatywy CPE winno
nastąpić uzgodnienie przez wykonawców zasad podziału ciężarów i pożytków
z danego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem narzutów na koszty
ogólnouczelniane i zapisów ust. 5.
5. CPE za swoją działalność w zakresie opisanym w ust. 1-4, może pobierać
wynagrodzenie nie wyższe niż 5% uzyskanych przychodów.
§7
1. CPE koszty swojego funkcjonowania pokrywa z uzyskanych przychodów z
działalności określonej w §6 oraz części dotacji dydaktycznej przydzielonej w
ramach planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
2. Działalność CPE rozliczana jest w ramach działalności wydzielonych.
Postanowienia końcowe
§8
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor.
2. Regulamin obowiązuje od uchwalenia go przez Senat AGH.

