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REGULAMIN  

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA AGH 

 

§1. 

Postanowienia Ogólne 

1. Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH (dalej CC) jest jednostką pomocniczą w rozumieniu  

§30 ust. 1 pkt 2) Statutu AGH i naukowo-dydaktyczną jednostką pomocniczą, o której mowa 

w §5 ust. 1b Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Nr 60/2020 Rektora AGH z dnia 11 września 2020 r.  

2. CC podlega Rektorowi AGH. 

§2. 

Zadania CC 

1. Celem CC jest promowanie i prowadzenie najwyższej jakości prac rozwojowych,  

i innowacyjnych, jak również działalności eksperckiej i upowszechniającej naukę oraz 

edukacyjnej w obszarze technologii, technik i narzędzi dla potrzeb szeroko pojętego 

cyberbezpieczeństwa. CC w oparciu o wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe swoich 

ekspertów stanowi wiarygodnego i kompetentnego partnera dla przemysłu, administracji  

i nauki, jako wiodące centrum kompetencji oraz badawczo-rozwojowe w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. 

2. Zadania CC obejmują w szczególności: 

1) promowanie i realizację projektów badawczych, i rozwojowych oraz dążenie do 

komercjalizacji wyników projektów, poprzez m.in.:  

a) prowadzenie działań badawczych związanych z cyberbezpieczeństwem w kontekście 

pozyskiwania najnowszej wiedzy dziedzinowej i multidyscyplinarnej oraz rozwoju 

nowych technik analitycznych; 

b) realizację projektów w ramach krajowych i europejskich programów oraz konkursów;  

c) realizację i wdrażanie projektów zamawianych przez zewnętrzne instytucje; 

d) rozwój i utrzymywanie autorskich innowacyjnych technologii z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, zwalczania cyberprzestępczości i OSINT, w szczególności 

oprogramowania; 

e) pozyskiwanie najnowocześniejszego sprzętu umożliwiającego prowadzenie badań  

i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry 

specjalistycznej; 

2) budowanie społeczności oraz sieci współpracy między krajowymi i międzynarodowymi 

podmiotami w obszarze cyberbezpieczeństwa, polegające m.in. na: 

a) współpracy z organami państwa i organizacjami międzynarodowymi, w tym w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego, mającej na celu budowanie zdolności i potencjału 

w zakresie cyberbezpieczeństwa kraju; 

b) współpracy z przedsiębiorcami w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów 

oraz komercjalizacji technologii i rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa; 

c) współpracy z instytucjami i organizacjami branżowymi w celu budowania  

ekosystemu międzynarodowych i krajowych społeczności specjalizujących się  

w cyberbezpieczeństwie i realizacji wspólnych projektów;  

d) współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą, mającej na celu wymianę 

wiedzy i doświadczeń w zakresie budowy wyspecjalizowanych centrów 

cyberbezpieczeństwa oraz realizację wspólnych projektów naukowo-badawczo-

rozwojowych, seminariów, konferencji, wizyt studyjnych; 

3) działalność usługową i szkoleniową polegającą m.in. na: 

a) prowadzeniu działalności edukacyjnej podnoszącej kompetencje cyfrowe w zakresie 

cyberbezpieczeństwa; 

b) prowadzeniu działalności edukacyjnej i zapewnieniu aktualnego stanu wiedzy  

w zakresie cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości, zwłaszcza dla 

przedstawicieli kluczowych sektorów gospodarki, biegłych sądowych, funkcjonariuszy 

organów państwa, pracowników administracji państwowej, pracowników firm branży 
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IT, a także pracowników i studentów uczelni wyższych pragnących uzyskać dalszą 

wiedzę praktyczną z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa, a także innych grup 

społecznych, zwłaszcza kluczowych dla inkluzywnego rozwoju branży 

cyberbezpieczeństwa;  

c) prowadzeniu działalności szkoleniowej związanej ze specjalistycznym 

oprogramowaniem (ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania stanowiącego 

wynik realizowanych projektów);  

d) organizacji szkoleń zamawianych przez instytucje zewnętrzne, w tym zwłaszcza  

z zakresu przetwarzania i analizy danych w kontekście wykrywania i zwalczania 

cyberprzestępczości; 

e) wsparciu dla wybranych, specjalistycznych kierunków studiów prowadzonych przez 

AGH; 

f) prowadzeniu usług doradczych w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa; 

g) budowie dedykowanych rozwiązań informatycznych i technologicznych 

wspomagających pozyskiwanie informacji oraz analizę danych pochodzących  

z różnych źródeł dla potrzeb wykrywania zagrożeń, reagowania na nie oraz 

komercjalizację opracowanych rozwiązań; 

4) działalność ekspercką, polegającą m.in. na: 

a) opracowywaniu rekomendacji, ekspertyz, raportów, opinii związanych z obszarem 

cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości oraz rozwoju ekosystemu 

innowacji technologicznych dla cyberbezpieczeństwa; 

b) publikowaniu artykułów i opracowań o charakterze edukacyjnym; 

c) realizacji zamawianych analiz i ekspertyz związanych z szeroko pojętym 

cyberbezpieczeństwem oraz ekosystemem innowacji dla cyberbezpieczeństwa; 

d) wspieraniu i organizowaniu społeczności studenckiej zainteresowanej tematyką 

cyberbezpieczeństwa; 

e) współpracy z ekspertami branżowymi mającej na celu ciągły rozwój CC oraz 

pozyskiwanie partnerów do dalszej współpracy; 

f) udziale pracowników i ekspertów CC w roli prelegentów, w konferencjach branżowych 

i naukowych, a także seminariach i spotkaniach organizowanych przez instytucje 

zewnętrzne,  

g) udziale pracowników i ekspertów CC w ciałach doradczych instytucji publicznych  

i organizacji branżowych zajmujących się tematyką szeroko rozumianego 

cyberbezpieczeństwa. 

§3. 

Struktura organizacyjna CC 

1. Działalnością CC kieruje Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.  

2. Dyrektora CC powołuje i odwołuje Rektor. 

3. Dyrektor CC odpowiada za funkcjonowanie CC we wszystkich aspektach jego działalności.  

Do głównych zadań Dyrektora należy w szczególności: 

a) zarządzanie CC jako jednostką organizacyjną AGH na zasadach określonych prawem,  

w tym prawem wewnętrznym AGH, z uwzględnieniem upoważnienia udzielonego przez 

Rektora, 

b) koordynowanie i nadzorowanie projektów naukowych, badawczych i rozwojowych 

realizowanych przez CC; 

c) budowanie strategicznych partnerstw CC ze środowiskiem zewnętrznym, w tym aktywne 

uczestniczenie w działalności podmiotów międzynarodowych; 

d) budowanie marki i rozpoznawalności CC jako wiodącego ośrodka naukowo-badawczego 

w zakresie cyberbezpieczeństwa w kraju; 

e) koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołów badawczych korzystających  

z infrastruktury CC; 

f) tworzenie warunków do wykonywania zadań CC i monitorowanie osiągania postawionych 

celów; 

g) przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności CC. 
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4. Dyrektor CC w szczególności: 

a) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w CC; 

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 CC; 

d) odpowiada za organizację funkcjonowania CC, 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 CC i jego wykonanie; 

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

naukowych i projektów prowadzonych w CC przez zespoły własne i zewnętrzne; 

g) reprezentuje CC na zewnątrz w przedmiotowym zakresie działalności CC oraz  

w dodatkowym zakresie określonym upoważnieniem Rektora; 

h) planuje i nadzoruje racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych CC; 

i) sprawuje nadzór nad racjonalną gospodarką mieniem AGH zgromadzonym w CC; 

j) sprawuje nadzór nad terminową realizacją ustaleń, decyzji i obowiązującej 

sprawozdawczości. 

§4. 

Kadencja Dyrektora CC rozpoczyna się 1 listopada roku rozpoczynającego kadencję wybieralnych 

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

§5 

Strukturę organizacyjną CC akceptuje Rektor na wniosek Dyrektora CC. 

§6. 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rektor. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor w drodze zarządzenia. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.  


