Protokół z Posiedzenia nr 11
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 18 maja 2018 r.
Jedenaste posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla
nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora
Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS
ZSUN I.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dn. 21 marca 2018
r. oraz przyjęcie porządku obrad.

2.

Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe
3 miesiące.

3.

Zatwierdzenie kamieni milowych:
a) M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3) – data
osiągnięcia 23.04.2018
b) M5.2 zakończenie testów, implementacja – data osiągnięcia 23.04.2018
c) M9.4 zakończenie IV fali badań – data osiągnięcia 11.04.2018

4.

Informacja na temat implementacji przepisów wynikających z RODO w systemie
ZSUN/OSF.

5.

Porozumienie OPI PIB, NCN i NCBR.

6.

Szkolenia.

7.

Pozostałe sprawy.
a) termin następnego posiedzenia.

8.

Zakończenie posiedzenia.

1. W ramach pkt 1 agendy przyjęto porządek obrad, bez zastrzeżeń.
2. W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz
planów na najbliższe 3 miesiące) prezentację przedstawił p. Andrzej Oborzyński (OPI
PIB).
W okresie kwiecień – maj br. kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację
następujących zadań:


Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów
systemu: bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny
wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz uruchomione nabory wniosków:
a. MNISW:
1. Doktoraty Wdrożeniowe
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b. NCBiR:
1. Techmatstrateg (II)
c. NCN:
1. Miniatura (2edycja),
2. 29 konkurs (OPUS-15 i Preludium-15)


Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum
zapasowego systemu: trwają prace wdrożeniowe nad uruchomieniem centrum danych.



Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi ePUAP: zakończyły się testy, osiągnięto kamień milowy M5.2, trwają prace implementacyjne.
Wdrożenie produkcyjne przewidziane pod koniec lipca.



Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT: rozpoczęto prace nad
projektem integracji z systemami PESEL, REGON, TERYT.



Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika: wykonano czwartą
falę badań, osiągnięto kamień milowy M9.4.

Plan realizacji zadań na okres czerwiec – lipiec 2018 r.:
a. Kontynuacja prac analityczno-programistycznych i projektowych oraz budowa modułów
systemu.
b. Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum
zapasowego systemu.
c. Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi
e-PUAP.
d. Kontynuacja: Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT.
e. Kontynuacja : Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika.
f. Kontynuacja: Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty
zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.
g. Kontynuacja : Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna
wyszukiwarka, Wirtualny doradca.
Zastępca dyrektora NCN dr Tomasz Bzukała podkreślił dobrą współpracę w ostatnim okresie
czasu pomiędzy NCN a OPI-PIB. Po zakończeniu prezentacji p. Andrzeja Oborzyńskiego,
p. Małgorzata Paszkowska (OPI PIB) rozszerzyła informację na temat realizacji zadania 10
Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny
doradca. Zobrazowana została dostępność danych w Semantycznej wyszukiwarce, w kolejnych
krokach planowane jest:
- uzyskanie informacji o dostępności danych od MNiSW;
- implementacja filtrów na widoczność danych – dostosowanie do wymagań każdej instytucji;
- implementacja widoku moderatora narzędzia;
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- opublikowanie wyszukiwarki dla społeczeństwa.
Przedstawione zostały pierwsze wersje „Czat bota”. Poinformowano, iż OPI-PIB przygotuje
formularz dedykowany dostarczaniu wiedzy bezpośrednio do bazy danych „czat bota”. Trwają
prace nad pierwszą wersją demo HELPDESk, w prezentacji została przedstawiona wizualizacja.

3. W ramach pkt 3 agendy (Zatwierdzenie kamieni milowych)Zatwierdzono następujące
kamienie milowe:
a) M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3) – data
osiągnięcia 23.04.2018
b) M5.2 zakończenie testów, implementacja – data osiągnięcia 23.04.2018
c) M9.4 zakończenie IV fali badań – data osiągnięcia 11.04.2018

4. W ramach pkt 4 agendy (Informacja na temat implementacji przepisów wynikających
z RODO w systemie ZSUN/OSF) przeprowadzono dyskusję nt. wprowadzenia przepisów
RODO. Trwa przygotowywanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
która zostanie zawarta w formie aneksu.

5. W ramach pkt 5 agendy (Porozumienie OPI PIB, NCN i NCBR) zaprezentowano ostateczną
wersję niniejszego Porozumienia. Wszyscy członkowie otrzymali pocztą elektroniczną wzór
porozumienia. Porozumienie jest obecnie opiniowane przez Departament Legislacyjno –
Prawny MNISW.

6. W ramach pkt 6 agendy (Szkolenia) Dyr. A. Kurkiewicz poinformował, iż cykl szkoleń
odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Nabór uczestników szkoleń, jest
prowadzony sukcesywnie i bez komplikacji dla każdego miejsca szkoleniowego.

7. W ramach pkt 7 agendy (Pozostałe sprawy) Dyr. A. Kurkiewicz zaktualizował informacje
nt. spraw finansowych dot. projektu ZSUN I. Poinformował o złożeniu wniosku
o płatność za I kwartał 2018 r., kolejny wniosek zostanie złożony w lipcu. Na dzień 17 maja
2018 r. kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w projekcie ZSUN I przez Lidera
i Partnera wyniosła łącznie 17 106 241,56 zł, co stanowi 58,64% całkowitego budżetu
środków kwalifikowalnych (29 120 750 zł). Od początku realizacji projektu zgłoszono do
certyfikacji 10 zatwierdzonych wniosków o płatność. Ponadto Dyr. A. Kurkiewicz
zaproponował ewentualne powtórzenie szkoleń w styczniu 2019 r., w kilku głównych
miastach (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław), jeżeli będą dostępne środki finansowe.
Podsumowując posiedzenie KS przyjęto następujące ustalenia:


Po akceptacji projektu Porozumienia przez Departamentu Legislacyjno – Prawnego MNISW,
zostanie zorganizowane spotkanie w celu podpisania niniejszego Porozumienia.
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MNISW przygotuje prezentację podsumowującą szkolenia organizowane w ramach projektu.



Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I.
Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w pierwszym tygodniu lipca 2018 r. (godz. 11:00).

PODSEKRETARZ STANU
Dr Piotr Dardziński
_______________________
Zatwierdzam

Sporządził: Marlena Mikołajczak (MNiSW)
Załączniki (2):
1.
2.

Agenda posiedzenia nr 11 KS ZSUN I.
Lista uczestników posiedzenia nr 11 KS ZSUN I.
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