Regulamin Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO
Ze zmianami zatwierdzonymi 22.06.2009 przez
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
W poniższym Regulaminie Rady stosuje się następujące skróty:
KR – Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
MAN - Miejska Akademicka Sieć Komputerowa
LAN - Lokalna Akademicka Sieć Komputerowa
KDMO - Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej
Rada – Rada Użytkowników MAN i KDMO Krakowskiego Środowiska Naukowego
JW - Jednostka Wiodąca w eksploatacji środowiskowej infrastruktury informatycznej dla potrzeb Krakowskiego Środowiska Naukowego; w momencie uchwalania Regulaminu jest to ACK Cyfronet AGH
 Zwierzchnik JW – Osoba upoważniona do reprezentowania JW na zewnątrz
(dopóki JW nie ma statusu jednostki samodzielnej); w momencie uchwalania Regulaminu jest to Rektor AGH







I. Zadania Rady
Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym (w zakresie działań na rzecz całego środowiska naukowego Krakowa) dla KR, Zwierzchnika JW, dyrektora JW, Ministra właściwego do spraw nauki, Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednich Zespołów Sekcji i Komisji w odpowiednich ministerstwach.

Do zadań Rady należy:
I.1.

Formułowanie ogólnych wytycznych i dezyderatów dotyczących zapewnienia satysfakcjonującego funkcjonowania infrastruktury informatycznej dla naukowego środowiska Krakowa, a w szczególności działalności JW.

I.2.

Opiniowanie (zgodnie z odrębnymi przepisami) wychodzących ze środowiska krakowskiego wniosków do Ministerstw właściwych do spraw nauki oraz szkolnictwa
wyższego - dotyczących infrastruktury informatycznej. Dotyczy to w szczególności
wniosków o dofinansowanie:







I.3.

inwestycji w zakresie rozbudowy miejskiej sieci komputerowej MAN,
inwestycji w zakresie modernizacji zasobów obliczeniowych w centrum KDMO,
inwestycji w zakresie lokalnych sieci komputerowych LAN,
wniosków o dofinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania dla MAN i KDMO,
wniosków w sprawie zakupu oprogramowania i finansowania baz danych dla naukowego środowiska Krakowa,
wniosków o dofinansowanie przez Ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa
wyższego elementów infrastruktury informatycznej wykorzystywanych przy prowadzeniu procesu dydaktycznego.
Opiniowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej
i wdrożeniowej JW, w tym wieloletnich planów inwestycyjnych (w zakresie działalności na rzecz całego środowiska naukowego Krakowa).
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I.4.

Opiniowanie rocznych planów działalności i planu finansowego JW (w zakresie działalności na rzecz całego środowiska naukowego Krakowa).

I.5.

Opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji planu finansowego i działalności JW
składanych w odpowiednich ministerstwach (w zakresie działalności na rzecz całego
środowiska naukowego Krakowa).

I.6.

Wydawanie opinii w sprawach bieżących na prośbę Ministra właściwego do spraw
nauki i szkolnictwa wyższego i innych agend odpowiednich resortów, Zwierzchnika
JW czy KR.

II. Skład Rady
Radę powołuje KR.
II.1. W skład Rady wchodzą:
II.1.1. osoby zgłoszone przez Rektorów Szkół Wyższych Krakowa spośród osób zatrudnionych w tych uczelniach jako w pierwszym miejscu pracy:
 Uniwersytetu Jagiellońskiego (2 osoby),
 Akademii Górniczo-Hutniczej (2 osoby),
 Collegium Medicum UJ (1 osoba),
 Politechniki Krakowskiej (1 osoba),
 Uniwersytetu Ekonomicznego (1 osoba),
 Uniwersytetu Rolniczego (1 osoba),
 Akademii Wychowania Fizycznego (1 osoba),
 Uniwersytetu Pedagogicznego (1 osoba),
 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (1 osoba),
 Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej (1 osoba, zatrudniona w jednej z tych uczelni),
II.1.2. jedna osoba zgłoszona przez Krakowski Oddział PAN dla reprezentowania
placówek naukowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, spośród
osób zatrudnionych w tych jednostkach jako w pierwszym miejscu pracy,
II.1.3. jedna osoba zgłoszona przez Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego w Krakowie spośród osób zatrudnionych w tej jednostce
jako w pierwszym miejscu pracy,
II.1.4. trzy osoby reprezentujące JBR-y, wyłonione w trybie wyborów spośród osób
zatrudnionych w tych jednostkach jako w pierwszym miejscu pracy. Wybory
przedstawicieli JBR organizuje Zwierzchnik JW w porozumieniu z Przewodniczącym Rady,
II.1.5 jedna osoba zgłoszona przez Marszałka województwa małopolskiego,
II.1.6 jedna osoba zgłoszona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
II.1.7. Skład Rady będzie w miarę potrzeby modyfikowany przez KR, między innymi
poprzez rozszerzenie o przedstawicieli nowych jednostek naukowych środowiska krakowskiego.
II.1.8. W pracach Rady uczestniczy z głosem doradczym dyrektor JW.
II.1.9. O zebraniach Rady powiadamiany jest Zwierzchnik JW., który może uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
II.2 Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę (na wniosek Przewodniczącego) wybiera
Rada ze swojego składu, a zatwierdza i mianuje KR.
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II.3. Członkowie Rady mogą być odwołani:
II.3.1. na swój wniosek, złożony na ręce Przewodniczącego KR,
II.3.2. przez Kolegium Rektorów na wniosek Przewodniczącego KR.
Na zwolnione w czasie trwania kadencji miejsce powoływany jest nowy członek Rady
(do końca trwającej kadencji), lub też miejsce to może pozostać nie obsadzone. Powołanie nowego przedstawiciela JBR wymaga przeprowadzenia wyborów w trybie określonym w punkcie II.1.4.
II.4 Rada jest powoływana na 4 lata, jej kadencja rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku po wyborze władz krakowskich uczelni w każdej kolejnej kadencji.

III. Posiedzenia Rady
III.1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, z własnej inicjatywy, na wniosek KR, Zwierzchnika JW albo co najmniej 1/4 liczby członków Rady. W nagłych przypadkach i przy nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady może zwołać jego Zastępca.
III.2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym goście zaproszeni
przez Przewodniczącego Rady.
III.3.Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Rady.
III.4. Uchwały zapadają większością głosów członków Rady biorących udział w posiedzeniu. W razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego.
III.5 Posiedzenia Rady są protokołowane. O trybie obsługi administracyjnej Rady decyduje Przewodniczący Rady (w porozumieniu z KR).
III.6. Regulamin uchwala i modyfikuje KR.
III.7. Regulamin obowiązuje od momentu uchwalenia.
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