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Warszawa, dnia 1 lutego 2022 r.
Poz. 10
ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany nazwy Centrum Informatycznego Edukacji i nadania statutu
Informatycznemu Centrum Edukacji i Nauki

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Centrum Informatycznemu Edukacji nadaje się nazwę „Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki”.
§ 2. Informatycznemu Centrum Edukacji i Nauki nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu
Centrum Informatycznemu Edukacji (Dz. Urz. MEiN poz. 4).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.
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Poz. 10
Załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 31 stycznia 2022 r. (poz. 10)

STATUT
Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki
§ 1. Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową
podległą Ministrowi Edukacji i Nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.
§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Centrum może prowadzić działalność w zamiejscowych komórkach organizacyjnych.
§ 3. Przedmiot działalności Centrum obejmuje:
1)

obsługę informatyczną Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwanego dalej „Ministerstwem”, w szczególności:
a)

projektowanie, programowanie, uruchamianie
wspomagających zarządzanie i realizację zadań,

i

utrzymywanie

systemów

informatycznych

b)

zapewnienie rozwoju i rozbudowy utrzymywanych systemów informatycznych,

c)

zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego utrzymywanych systemów informatycznych,

d)

utrzymywanie i zapewnienie wymaganego standardu infrastruktury informatycznej,

e)

zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, w tym gospodarowanie powierzonymi składnikami
majątku,

f)

przechowywanie i udostępnianie danych, w tym zarchiwizowanych danych z obszarów oświaty
i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki,

g)

wykonywanie kopii zapasowych administrowanych systemów i danych,

h)

zapewnienie dostępu do Internetu,

i)

obsługę systemów nagłośnienia i prezentacji w siedzibie Ministerstwa;

2)

utrzymanie i rozwój systemu informacji oświatowej oraz udostępnianie zgromadzonych w nim danych,
na wniosek komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw tego systemu;

3)

obsługę informatyczną zbiorów danych osobowych, których administratorem jest
przechowywanych z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej zarządzanej przez Centrum;

4)

obsługę informatyczną Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w szczególności:

Minister,

a)

uruchamianie i utrzymywanie standardowych aplikacji i systemów informatycznych służących
do bieżącej obsługi,

b)

zapewnienie wsparcia utrzymywanych systemów informatycznych,

c)

zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego utrzymywanych systemów informatycznych,

d)

utrzymywanie i zapewnienie wymaganego standardu infrastruktury informatycznej,
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e)

zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, w tym gospodarowanie powierzonymi składnikami
majątku,

f)

wykonywanie kopii zapasowych administrowanych systemów i danych;

5)

świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego z obszarów informatyzacji,
cyberbezpieczeństwa, interfejsów użytkownika, nowoczesnych technologii i innowacji;

6)

wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym prowadzenie
działań informacyjnych;

7)

prowadzenie monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych;

8)

wspieranie podmiotów wykonujących zadania o charakterze publicznym z obszarów oświaty i wychowania
oraz szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji tych zadań, za zgodą dyrektora Centrum Transformacji
Cyfrowej Ministerstwa;

9)

realizowanie innych zadań zleconych przez Ministra i zadań wynikających z dokumentów programowych
przyjętych przez Radę Ministrów.

§ 4. 1. Centrum może świadczyć usługi informatyczne również na rzecz podmiotów innych niż wskazane
w § 3 pkt 1 i 4, w szczególności jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego
nadzorowanych, jednostek systemu oświaty i wychowania oraz podmiotów tworzących system szkolnictwa
wyższego i nauki.
2. Zakres i warunki świadczenia usług na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1, określa porozumienie
lub umowa zawarta między Centrum a danym podmiotem.
3. Jeżeli stroną porozumienia lub umowy, o których mowa w ust. 2, jest jednostka organizacyjna podległa
Ministrowi lub przez niego nadzorowana, porozumienie lub umowa wymaga uprzedniej akceptacji członka
Kierownictwa Ministerstwa, do którego zadań należą sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad tą jednostką.
§ 5. 1. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Centrum przy pomocy zastępców dyrektora Centrum
i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister.
3. Zastępców dyrektora Centrum zatrudnia dyrektor Centrum.
4. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum.
§ 6. 1. W ramach Centrum dyrektor Centrum może tworzyć wyodrębnione komórki organizacyjne, w tym
zamiejscowe, w szczególności zakłady, wydziały, sekcje, zespoły i samodzielne stanowiska.
2. Strukturę Centrum oraz zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrum określa regulamin
organizacyjny ustalany przez dyrektora Centrum i zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

