Załącznik do Zarządzenia nr 29/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2020 roku

Regulamin
Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM
w skrócie Centrum Informatycznego UAM
§1
Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM, w skrócie
Centrum Informatyczne UAM lub dalej Centrum, jest jednostką ogólnouczelnianą,
podległą bezpośrednio rektorowi UAM.
§2
1. Celem działania Centrum jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą
informatyczną w celu optymalizacji informatycznego wspierania działań
naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych uczelni.
2. Cel ten jest realizowany przez:
1) utrzymywanie infrastruktury informatycznej uczelni;
2) planowanie i nadzorowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej uczelni;
3) rozwój i obsługę aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią;
4) zarządzanie projektami informatycznymi;
5) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
§3
Centrum Informatyczne UAM dba o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług
poprzez stosowanie najlepszych praktyk zarządzania infrastrukturą oraz projektami
informatycznymi.
§4
Centrum Informatyczne UAM może za zgodą rektora odpłatnie świadczyć usługi oraz
prowadzić szkolenia i kursy.
§5
Organami Centrum Informatycznego UAM są:
1) Dyrektor Centrum, zwany dalej dyrektorem;
2) Rada Centrum, zwana dalej Radą.
§6
1. Dyrektora powołuje rektor po zasięgnięciu opinii Rady.
2. Dyrektor podlega bezpośrednio rektorowi.
§7
Dyrektor:
1) kieruje Centrum i jest odpowiedzialny za należyty tok jego pracy;
2) reprezentuje Centrum wobec rektora i innych organów Uniwersytetu;
3) zapewnia wykonanie uchwał Rady;
4) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Centrum,
organizuje i kontroluje ich pracę, w szczególności ustala zakres czynności
kierowników zespołów, jeżeli zostały powołane;
5) występuje z wnioskami o zatrudnienie, zmianę albo rozwiązanie stosunku
pracy z pracownikami Centrum;
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występuje z wnioskami o nagrody i wyróżnienia dla pracowników Centrum;
opracowuje projekty planów pracy Centrum;
przedkłada Radzie, a następnie rektorowi roczne sprawozdania z
działalności Centrum;
9) gospodaruje majątkiem Centrum i zarządza realizacją jego planu
finansowego;
10) dysponuje środkami finansowymi przyznanymi na potrzeby Centrum w planie
rzeczowo-finansowym Uniwersytetu.
6)
7)
8)

§8
1. Dyrektor kieruje Centrum z pomocą zastępców dyrektora Centrum.
2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje rektor spośród pracowników Centrum
na wniosek dyrektora.
3. Dyrektor wyznacza zakres działania i szczegółowe zadania zastępców dyrektora.
4. Kierowników zespołów powołuje i odwołuje rektor spośród pracowników Centrum
na wniosek dyrektora.
§9
1. Rada, zwana dalej radą, jest radą Centrum w rozumieniu § 25 Statutu
Uniwersytetu.
2. W skład rady wchodzą:
1) prorektor właściwy ds. cyfryzacji;
2) dyrektor i zastępcy dyrektora Centrum;
3) po jednym przedstawicielu szkoły dziedzinowej, wskazanym przez
właściwego prorektora;
4) kanclerz;
5) kwestor.
3. Członkowie Rady, za wyjątkiem prorektora, powoływani są na okres do 30
września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.
4. Pracą Rady kieruje przewodniczący, którym jest prorektor właściwy ds. cyfryzacji.
5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Rady.
6. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 10
Przewodniczący zaprasza na posiedzenia Rady z głosem doradczym:
1) przedstawicieli związków zawodowych działających w Centrum, po jednym
z każdego związku;
2) pracownika Centrum będącego członkiem Senatu, jeśli uzyskał mandat
senatora;
3) inne osoby, o ile jest to uzasadnione przedmiotem obrad Rady.
§ 11
1. Do zakresu działania rady należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności Centrum;
2) opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego przez rektora;
3) wyrażanie opinii w sprawie kierunków rozwoju Centrum;
4) wyrażanie opinii w sprawie wykorzystania środków finansowych, aparatury i
innych składników mienia pozostających w dyspozycji Centrum;
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5) rozpatrywanie innych spraw dotyczących funkcjonowania Centrum,
wniesionych przez rektora, dyrektora lub na wniosek co najmniej trzech
innych członków Rady.
2. Do głosowania w Radzie stosuje się zasady głosowania określone w § 49 Statutu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§ 12
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje rektor w drodze zarządzenia.
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