Protokół z Posiedzenia nr 2
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”
w dn. 1 marca 2018 r.

Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług
dla nauki – etap II” (ZSUN II) otworzyła i prowadziła Pani Agnieszka Tykarska,
Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca
Przewodniczącego KS ZSUN II.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia w dniu 4 stycznia
2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB.
3. Informacja nt. repozytorium dokumentów dla członków Komitetu Sterującego projektu
ZSUN II – OPI PIB
4. Dyskusja.
5. Pozostałe sprawy
a) termin następnego posiedzenia.
6. Zakończenie posiedzenia.


W ramach pkt 1 agendy (Otwarcie posiedzenia informacja o przyjęciu protokołu
z posiedzenia w dniu 4 stycznia 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad)

Prowadząca poinformowała Członków Komitetu o przyjęciu protokołu z poprzedniego
posiedzenia oraz poprosiła 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 - zaimplementowano model w technologii Mule ESB,
prowadzone są prace sprawdzające technologię Apache Kafka, a wybór rozwiązania nastąpi

na przełomie marca i kwietnia. 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.4 Hurtownia danych - 26 lutego 2018 r. otwarto oferty na dostawę sprzętu
i oprogramowania dla hurtowni danych, wpłynęła jedna oferta, trwa jej weryfikacja. Prace
koncepcyjne i projektowe modelowania danych w hurtowni są w toku. Najbliższy kamień
milowy – listopad 2018, M 1.1- Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały
zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.
- T.2 Moduł centralnego logowania - wykonano większość prac implementacyjnych wersji
podstawowej, prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie integracji
z KWIE, 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 - przeprowadzono wywiady z interesariuszami oraz analizę
analogicznych rozwiązań, przygotowano prototyp, a także przygotowywane jest pierwsze
badanie użyteczności. 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).
- U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki - opracowano
koncepcję architektoniczną rozwiązania, rozpoczęto implementację pierwszych usług
udostępniania danych, a kolejne usługi będą sukcesywnie realizowane i testowane. Najbliższy
kamień milowy – czerwiec 2018, M 6.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi
2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki.


W ramach pkt 3 agendy (Informacja nt. repozytorium dokumentów dla członków
Komitetu Sterującego projektu ZSUN II – OPI PIB)

Pan dr Jarosław Protasiewicz zaprezentował wizualizację repozytorium dokumentów
dla projektu ZSUN II. Członkowie Komitetu zostali poinformowani o procedurze i warunkach
uzyskania dostępu do repozytorium.



W ramach pkt 4 (Dyskusja)

Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja, w ramach której doprecyzowane zostały przez Pana
Michajłowicza informacje dotyczące RODO (projekt ZSUN II jest dostosowany do wymogów
RODO). Ponadto w odpowiedzi na pytanie prof. Woźniaka o wpływ zmian wprowadzanych
Ustawą 2.0 na projekt, Pan Michajłowicz zapewnił, że nie przewiduje się negatywnego wpływu
po zmianie prawa, jeśli chodzi o zakres projektu z punktu widzenia produktów
technologicznych. Wpływ będzie na zakres samych danych informatycznych, nie będzie zmian
w usługach i w produktach, zakres danych się rozszerzy, natomiast nie zmniejszy zasobów

przetwarzanych w projekcie ZSUN II, co będzie związane ze zwiększoną pracochłonnością.
W rejestrze ryzyk problem został uwzględniony i stale jest monitorowany. Jest to
zidentyfikowane ryzyko.
Następnie Pan dr Jarosław Protasiewicz wyjaśnił, iż Moduł Bazy Wiedzy jest wyszukiwarką
pełnotekstową do łącznia danych, podobną do wyszukiwarki Google, jednak zawężonej
dziedzinowo dla Szkolnictwa Wyższego. Baza będzie zawierała raporty oraz metadane
publikacji w projekcie.
Podsumowując posiedzenie KS przyjęto następujące ustalenia:



Pan dr Protasiewicz prześle do każdego z Członków Komitetu Sterującego indywidualnie
linki z dostępem i hasłem do repozytorium dokumentów ZSUN II
Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN II.
Wstępnie przyjęto, że odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2018 r.

PODSEKRETARZ STANU
Dr Piotr Dardziński
_______________________
Zatwierdzam

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

