Protokół z Posiedzenia nr 3
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”
w dn. 24 kwietnia 2018 r.

Trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług
dla nauki – etap II” (ZSUN II) otworzył i prowadził Pan Andrzej Kurkiewicz,
Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Przewodniczący
KS ZSUN II.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia w dniu 1 marca
2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB.
3. Dyskusja.
4. Pozostałe sprawy
a) termin następnego posiedzenia.
5. Zakończenie posiedzenia.


W ramach pkt 1 agendy (Otwarcie posiedzenia informacja o przyjęciu protokołu
z posiedzenia w dniu 1 marca 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad)

Prowadzący poinformował Członków Komitetu o przyjęciu protokołu z poprzedniego
posiedzenia oraz poprosił przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego
Instytutu Badawczego (OPI PIB) o przedstawienie bieżącej informacji nt. działań
realizowanych w projekcie ZSUN II.


W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II
– OPI PIB)

Informacje przedstawił Pan dr Jarosław Protasiewicz, stan prac:
- T.1 Model wymiany danych - Uruchomiono model wymiany, wybrano technologię Apache
Kafka, umożliwiono integrację systemów źródłowych, zintegrowano System Wymiany
Komunikatów i ORPPD. Najbliższy kamień milowy – kwiecień 2018: M 3.1 Model wymiany
danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (od tej chwili model działa
produkcyjnie).

- T.2 Moduł centralnego logowania - Moduł został zaimplementowany w wersji podstawowej,
prowadzona jest integracja z modelem wymiany danych na przykładzie Systemu Wymiany
Komunikatów, prowadzona jest integracja z systemem POL-on, trwa testowanie wydajności.
Najbliższy kamień milowy – maj 2018 M 4.1- Moduł logowania jest zaimplementowany
i zintegrowany modelem wymiany danych oraz wdrożony (od tej chwili działa produkcyjnie).
- T.3 Portal obywatelski - Przygotowano prototyp, wykonano badania użyteczności, obecnie
analizowane są wyniki badań, planowana jest aktualizacja prototypu. Najbliższy kamień
milowy – sierpień 2018: M 7.1- Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem
wymiany danych i modułem logowania oraz wdrożony (od tej chwili portal działa
produkcyjnie).
- T.4 Hurtownia danych - Wybrano dostawcę sprzętu i licencji hurtowni danych, 24 kwietnia
wykonawca ma dostarczyć i zamontować sprzęt, po odbiorze sprzętu przez OPI PIB nastąpi
dostawa licencji, trwają prace projektowe transformacji i ładowania danych do hurtowni.
Najbliższy kamień milowy – listopad 2018: M 1.1- Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni
danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.
- U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki - opracowano
koncepcję architektoniczną rozwiązania, trwa implementacja usług udostępniania struktury
szkolnictwa wyższego i nauki. Najbliższy kamień milowy – czerwiec 2018: M 6.1- Zostały
uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa
wyższego i nauki.


W ramach pkt 4 (Dyskusja)

Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja, w ramach której Przewodniczący przedstawił
informacje finansowe dotyczące projektu: od początku realizacji projektu zostały złożone 2
wnioski o płatność na łączną kwotę 2 386 942,88 zł (koszty stanowią poniesione wydatki przez
Partnera projektu). Lider nie posiada jeszcze możliwości wydatkowania środków w ramach
projektu. Wniosek o płatność nr 2 złożony za I kwartał 2018 r. jest w trakcie weryfikacji przez
IP. Łączna suma złożonych wniosków o płatność (zatwierdzonych i w trakcie oceny) stanowi
8,64 % wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. Zaliczki
dla Partnera przekazywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności. Aktualnie
wykorzystanie przekazanych środków finansowych wynosi 34,44% (środki rozliczone do
końca marca 2018 r., wynoszą 2 387 028,98 zł). Dodatkowo Przewodniczący poinformował
o zmianach w składzie osobowym Komitetu Sterującego: Pan Krzysztof Cieślikowski –
Doradca Ministra w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji zakończył pracę
w Ministerstwie Cyfryzacji, w najbliższym czasie zostanie wyznaczona inna osobowa jako
przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast z ramienia Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa wyższego Pana Miłosza Rojka – Radcę Ministra w Departamencie Nauki –
zastąpi Pan Łukasz Wawer – Główny specjalista w Departamencie Nauki.
Przewodniczący zapytał dr J Protasiewicza czy są widoczne zagrożenia lub ryzyka, dr J
Protasiewicz poinformował, iż projekt jest monitorowany na bieżąco pod kątem ryzyk

/zagrożeń (przede wszystkim pod kątem RODO oraz Ustawy 2.0) i nie przewiduje się w
najbliższym czasie ryzyk/ zagrożeń.
Podsumowując posiedzenie KS przyjęto następujące ustalenia:



dr J Protasiewicz prześle do Członków Komitetu Sterującego opisy osiągniętych kamieni
milowych.
Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN II.
Wstępnie przyjęto, że odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

PODSEKRETARZ STANU
Dr Piotr Dardziński
_______________________
Zatwierdzam

Sporządził: Marlena Mikołajczak (MNiSW)
Załączniki (2):
1. Agenda posiedzenia nr 3 KS ZSUN II.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 3 KS ZSUN II.

