Protokół z Posiedzenia nr 4
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”
w dn. 3 lipca 2018 r.

Czwarte 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 24 kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB.
3. Zatwierdzenie kamieni milowych:
M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany
i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie);
M

4.1

Moduł

centralnego

logowania

jest

zaimplementowany

i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony;
M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe
zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi).
4. Wyniki badań użyteczności i nazwa systemu
5. Dyskusja.
6. Pozostałe sprawy.
a) termin następnego posiedzenia.
7. Zakończenie posiedzenia.



W ramach pkt 1 agendy (1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z
posiedzenia w dniu 24 kwietnia 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 - Wykonano następujące integracje: mechanizm współdzielenia
komunikatów administracyjnych, współdzielenie zasobów Ogólnopolskiego repozytorium
pisemnych prac dyplomowych, współdzielenia zasobów Systemu POL-on w zakresie uczelni
publicznych. Osiągnięto 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 - Wykonano następujące integracje: System Wymiany
Komunikatów (wdrożone), System POL-on – aplikacja Web (czeka na wdrożenie), System
POL-on - usługi udostępniania danych (czeka na wdrożenie). Osiągnięto 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 analizę badań użyteczności, Zaktualizowano
prototyp portalu, Powstał portal w wersji beta. 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 - Odebrano sprzęt i licencje, Zainstalowano hurtownię danych, Trwa
instalacja narzędzi analitycznych, Bazy POL-on, BWNP, Inventorum są replikowane online do
hurtowni danych, Zaimplementowano procesy ETL dla obszarów instytucje i patenty.
Najbliższy kamień milowy – listopad 2018: M 1.1- Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni
danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.
- U.1 Baza wiedzy - Rozpoczęto prace nad mechanizmami wyszukiwania i grupowania
i łączenia semantycznego informacji. Najbliższy kamień milowy – lipiec 2019 M 8.1- Powstała
podstawowa wersja bazy wiedzy.
- U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki - wykonano usługę
udostępniania danych instytucji, wykonano usługę udostępniania danych patentów.

Osiągnięto kamień milowy – czerwiec 2018: M 6.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy
Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki.
- U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i
nauki- Rozpoczęto pracę w zakresie projektowania i prototypowanie poszczególnych serwisów.
Najbliższy kamień milowy – wrzesień 2019 M 5.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy
Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa
wyższego i nauki.



W ramach pkt 3 agendy (3. Zatwierdzenie kamieni milowych) Zatwierdzono następujące

kamienie milowe:
a) M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany
i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie);
b) M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem
wymiany danych oraz wdrożony;
c) M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe
zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi).



W ramach pkt 4 (Wyniki badań użyteczności i nazwa systemu) W nawiązaniu do informacji
przedstawionych w ramach pkt 2 agendy dotyczących wykonanych prac w ramach zadania T.3
Portal obywatelski, przeprowadzono dyskusję nad docelową nazwą systemu. Ustalono,
że członkowie KS przygotują swoje propozycje nazwy portalu i prześlą je do MNISW na 3 dni
przed kolejnym KS, na którym zostanie zatwierdzona ostateczna nazwa.



W ramach pkt 5 (Dyskusja)

Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja, w ramach której Przewodniczący przedstawił
informacje finansowe dotyczące projektu: budżet projektu wynosi 27 622 859,00 zł, dotychczas
zrealizowano wydatki na kwotę 5 698 880,04 zł co stanowi 20,63% budżetu projektu. Od
początku realizacji projektu zostały złożone 2 wnioski o płatność na łączną kwotę
2 387 028,98 zł wnioski zostały zatwierdzone na kwotę 2 234 934,68 zł, IP wstrzymała kwotę
152 094,30 zł z wniosku nr 2 do czasu zakończenia kontroli. Przekazano 3 transze zaliczki dla
partnera, 4 transza jest w trakcie przygotowania i zostanie przekazana w lipcu 2018 r. Suma
kwot przekazanych w ramach 4 zaliczek wynosić będzie 8 413 055,00 zł.

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN II,
wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w 1 tygodniu września 2018 r.

SEKRETARZ STANU
Dr Piotr Dardziński
_______________________
Zatwierdzam

Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW)
Załączniki (2):
1. Agenda posiedzenia nr 4 KS ZSUN II.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 4 KS ZSUN II.

