Informacja o ACK Cyfronet AGH (13 stycznia 99)
Informacja Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dotycząca
Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na swoich kolejnych posiedzeniach (28 października
1998, 98 r., 25 listopada 1998 r. oraz 13 stycznia 1999 r) omawiało zagadnienia związane z
infrastrukturą informatyczną dla krakowskiego środowiska naukowego.
W wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej likwidującego Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET Kraków oraz decyzji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w
Krakowie o powołaniu Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH ? Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa uważa, że ACK CYFRONET AGH ma w dalszym ciągu nosić
charakter środowiskowy i pracować na rzecz całego krakowskiego środowiska naukowego, tym
samym Kolegium podtrzymało swoją decyzję z czerwca 1998 roku w sprawie ACK CYFRONET.
Zadania ACK CYFRONET AGH zostały określone w sposób następujący: (fragmenty z zarządzenia nr
14/98 Rektora AGH)
udostępnianie mocy obliczeniowej oraz świadczenie innych usług informatycznych wyższym
uczelniom, podmiotom realizującym badania naukowe oraz innym jednostkom edukacyjnym;
budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum;
działania na rzecz realizacji celów i programów polityki państwa, zawartych w założeniach
Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie wykorzystania
nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce;
prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami akademickimi i
badawczymi prac naukowych w zakresie wykorzystania komputerów dużej mocy, sieci
komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych;
prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii
mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury
informatycznej;
doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie
informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych;
wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w celu ich wykorzystania w sferze nauki,
edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania;
udostępnianie mocy obliczeniowej oraz świadczenie innych usług - na bazie potencjału
Centrum - innym niż wymienione w ust. 1 podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub
wykorzystaniem. Działania takie nie mogą kolidować z realizacją zadań wymienionych w ust.
1 - 7 i muszą być realizowane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i
koncesjami.
Centrum jest Jednostką Wiodącą ustanowioną przez KBN w zakresie eksploatacji i rozbudowy
miejskiej akademickiej sieci komputerowej /MAN/ oraz eksploatacji komputerów dużej mocy
obliczeniowej /KDM/.
Zadania Centrum wykonywane są na bazie zasobów ludzkich i materialnych zlikwidowanego
Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Kraków.
Kolegium Rektorów przedyskutowało projekty dokumentów organizacyjnych ACK CYFRONET AGH
(przygotowanych przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej) i po konsultacjach między innymi z
Radą Użytkowników zasugerowało Rektorowi AGH wprowadzenie ich w życie (Regulamin
Organizacyjny ACK CYFRONET AGH oraz regulaminy świadczenia usług informatycznych).
W posiedzeniach Kolegium Rektorów poświęconych ACK CYFRONET AGH brali udział Przewodniczący
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Rady Użytkowników prof. dr hab. Kazimierz Grotowski oraz Dyrektor ACK CYFRONET AGH prof. dr
hab. inż. Marian Noga.
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