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Protokół z Posiedzenia nr 13 

Komitetu Sterującego Projektu  

„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”  
w dn. 18 września 2018 r. 

 

Trzynaste 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.  

Zgodnie z agendą został zaproponowany następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia  

w dn. 3 lipca 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów  

na najbliższe 3 miesiące. OPI – PIB. 

3. Zatwierdzenie i przyjęcie kamieni milowych: 

- M8.1 - tworzenie projektu technicznego. 

- M10.3 - zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu 

        zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu. 

4. Zatwierdzenie zakresu danych udostępnianych przez semantyczną wyszukiwarkę dla 

społeczeństwa. 

5. Raport z podjętych działań na rzecz utworzenia drugiego zespołu programistycznego 

pracującego na rzecz NCN.  OPI – PIB. 

6. Przedstawienie wyników ustaleń dotyczących ujednolicania OSF.  MNISW DN, OPI - 

PIB. 

7. Porozumienie OPI – PIB, NCN i NCBR. 

8. Omówienie programu szkoleń. MNISW 

9. Pozostałe sprawy. 

a) termin następnego posiedzenia. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

1. W ramach pkt 1 agendy pani Joanna Kuszlik-Cichosz złożyła wniosek o wykreślenie z 

porządku obrad pkt dotyczącego zatwierdzenia kamienia milowego „M10.3 - zbudowanie 

mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu” – 

pomimo zakończenia prac w ramach tego podzadania jego zatwierdzenia powinno nastąpić 

po zakończeniu kamienia milowego M10.2 – za zgodą obecnych członków punkt ten został 

wykreślony z porządku obrad. 

2. W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz 

planów na najbliższe 3 miesiące) prezentację przedstawił p. Przemysław Zydroń (OPI PIB). 
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W okresie lipiec – wrzesień 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. NCN 

30 konkurs (Harmonia, Maestro, Sonata Bis, Sheng) 

b. NCBiR 

wnioski DOB-9 

c. MNiSW 

uruchomienie naboru wniosków „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”  

oraz kolejnego naboru NPRH planowane w przyszłym tygodniu 

 

 Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum 

zapasowego systemu: uruchomione zostało zapasowe centrum danych, trwają prace 

przygotowawcze do uruchomienia produkcyjnego przewidywany termin grudzień 2018. 

 Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników  profilami zaufanymi  

e-PUAP: wdrożenie produkcyjne odbyło się zgodnie z planem, do systemu można się 

logować przy pomocy profilu zaufanego. 

 Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy  

e-PUAP: trwają prace implementacyjne. wdrożenie produkcyjne przewidziane jest pod 

koniec grudnia 2018. 

 Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT: napotkano problem ze 

znalezieniem podstawy prawnej do uzyskania zgody na dostęp do systemu PESEL, wysłane 

w tej sprawie pismo nie trafiło do DIR, DIR przeanalizuje zagadnienie i w razie potrzeby 

zorganizuje zostanie spotkanie z przedstawicielem właściwego departamentu Ministerstwa 

Cyfryzacji. 

 Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające 

wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji: Osiągnięto z opóźnieniem (sierpień) 

kamień milowy M8.1 – tworzenie projektu technicznego, trwają prace implementacyjne. 

 

 

Po zakończeniu pierwszej prezentacji p. Marek Kozłowski (OPI PIB) rozszerzył informację na 

temat realizacji zadania 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna 

wyszukiwarka, Wirtualny doradca. Zaprezentowano zaimplementowane funkcjonalności: 

- System wsparcia użytkownika Helpdesk:  

a) Przekazanie zgłoszenia do eksperta merytorycznego. 
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- Semantyczna Wyszukiwarka:  

a) Panel Moderatora. 

b) Formularze dot. Wniosków – na wniosek NCBiR zostanie dodana możliwość 

ograniczenia uprawnień dostarczania wiedzy do poszczególnych konkursów. 

c) Zarządzanie plikami – dostarczanie wiedzy w postaci pliku tekstowego. 

- Wirtualny konsultant: 

a) Wersja demo. 

 

DN poinformował, że nastąpiły zmiany w opisach pól dokładna informacja zostanie przesłana do 

OPI do wiadomości DIR. 

 

Następnie dyr. A. Kurkiewicz zaktualizował informacje nt. spraw finansowych dot. projektu 

ZSUN I. Na dzień 9 września 2018 r. kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w 

projekcie ZSUN I przez Lidera i Partnera wyniosła łącznie 20 321 981,40 zł, co stanowi 69,57% 

całkowitego budżetu środków planowanych (29 170 190 zł). Od początku realizacji projektu 

złożono 13 wniosków o płatność z czego 12 wniosków zostało zatwierdzonych (na kwotę 

19 427 057,58 zł), 1 oczekuje na zatwierdzenie. Suma zaliczek wysłanych do partnera wynosi 

22 666 514,97 zł. W związku z końcem certyfikacji za październik zostanie złożony 1 

miesięczny wniosek o płatność. 

 

W ramach przedstawienia planów na najbliższe miesiące OPI PIB poinformował, że nie widzi w 

zagrożeń w realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. 

 

3. W ramach pkt 3 agendy (Zatwierdzenie i przyjęcie kamienia milowego  M8.1 - tworzenie 

projektu technicznego.).Zatwierdzono kamień milowy M8.1. 

 

4. W ramach pkt 4 agendy (Zatwierdzenie zakresu danych udostępnianych przez semantyczną 

wyszukiwarkę dla społeczeństwa..) Strony wypracowały konsensus i zatwierdziły zakres 

udostępnianych danych. 

 

5. W ramach pkt 5 agendy (Raport z podjętych działań na rzecz utworzenia drugiego zespołu 

programistycznego pracującego na rzecz NCN.  OPI – PIB.) Z 7 planowanych osób zostało 

zatrudnionych 2 programistów, 1 tester i 1 analityk, na pozostałe miejsca trwa rekrutacja. 

 

6. W ramach pkt 6 agendy (Przedstawienie wyników ustaleń dotyczących ujednolicania OSF.  

MNISW DN, OPI - PIB.) Kończone są prace nad konkursem 33 NCN oraz podjęta została 

decyzja, że Mozart będzie realizowany w ustandaryzowanych formatach. MNISW DN 
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przesłało dokumentacje która będzie analizowana w najbliższych tygodniach. Ujednolicenie 

w ramach NCBR ze względu na brak zasobów może zostać zrealizowane poza projektem. 

OPI PIB zgłosiło zastrzeżenia do dokumentacji przesłanej przez NCBR, w związku z tym 

OPI PIB i NCBR w trybie pilnym uzgodnią wymagany format i NCBR przekaże brakującą 

dokumentacje. W dalszym etapie planowane jest ujednolicenie ocen i raportów. Na wniosek 

DN kolejne posiedzenie KS zostaną zaproszeni przedstawiciele DBF i DSW których również 

dotyczyć będzie ujednolicanie OSF. 

 

7. W ramach pkt 7 agendy (Porozumienie OPI PIB, NCN i NCBR) Porozumienie zostało 

podpisane. 

 

8. W ramach pkt 8 agendy (Omówienie programu szkoleń. MNISW) Dyr. A. Kurkiewicz 

przedstawił informacje dotyczącą planowanych szkoleń. W listopadzie odbędą się szkolenia 

dla pracowników instytucji finansujących, tj. MNiSW (m.in. DN i DIR), NCBR i NCN  

(3 szkolenia w Warszawie i 2 szkolenia w Krakowie, w grupach po 35 osób). W grudniu i 

styczniu odbędą się warsztaty komputerowe dla pracowników uczelni i instytutów 

badawczych (3 szkolenia w Warszawie, 2 szkolenia w Krakowie i 1 szkolenie we 

Wrocławiu, na każde szkolenie będą przypadać 2 grupy po 40 osób), na każdym szkoleniu 

obecni będą merytoryczni przedstawiciele instytucji finansujących (po 1 osobie z NCN, 

NCBR i MNISW DN). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. W ramach pkt 9 agendy (Pozostałe sprawy) Dyr. A. Kurkiewicz poinformował, że termin 

konferencji podsumowującej realizacje projektu jest planowany między 21 a 25 stycznia 

2019 r. 

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I.  

Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w drugiej połowie listopada 2018 r.  

 

 

 

…………………………… 

            Zatwierdzam 

 

 

Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW) 

Załączniki (2): 

1. Agenda posiedzenia nr 13 KS ZSUN I. 

2. Lista uczestników posiedzenia nr 13 KS ZSUN I.  


