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Protokół z Posiedzenia nr 15 

Komitetu Sterującego Projektu  

„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”  
w dn. 17 stycznia 2019 r. 

 

Piętnaste 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. 28 listopada 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad. 

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

projektu. OPI – PIB. 

3. Zatwierdzenie i przyjęcie kamienia milowego M10.3. 

4. Przedstawienie postępów prac dotyczących ujednolicania OSF – OPI PIB. 

5. Podsumowanie szkoleń, informacja o konferencji podsumowującej projekt – 

MNISW. 

6. Pozostałe sprawy. 

a) termin następnego posiedzenia. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

1. W ramach pkt 1 agendy przyjęto porządek obrad. 

2. W ramach pkt 2 agendy prezentację przedstawił p. Przemysław Zydroń (OPI PIB). 

W okresie listopad 2018 – styczeń 2019 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 

32 konkurs (Sonatina, Etiuda, Uwertura, Unisono) 

b. MNiSW 

DIALOG 
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 Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum 

zapasowego systemu: Zapasowe Centrum Danych zostało uruchomione w trybie 

produkcyjnym i jest gotowe do przejęcia ruchu w przypadku awarii w Podstawowym 

Centrum Danych. 

 Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy  

e-PUAP: Zakończono prace implementacyjne. Mechanizm jest gotowy do użycia w 

przyszłych naborach. 

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

PESEL: MNISW wspólnie z OPI PIB przygotują właściwy wniosek do Ministerstwa 

Cyfryzacji; Integracja z systemami POL-on i TERYT Trwają dalsze prace. Spodziewany 

termin zakończenia prac: koniec stycznia 2019 r. Integracja z systemem REGON: 

Zakończono prace nad mechanizmem wyszukiwania jednostek z bazy REGON. Mechanizm 

jest gotowy do użycia w przyszłych naborach. 

 Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające 

wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji: Zakończono zasadnicze prace 

implementacyjne. Wdrożenie przewidziane jest na koniec stycznia 2019 r.. 

 

Następnie p. Małgorzata Paszkowska (OPI PIB) rozszerzyła informację na temat realizacji 

zadania 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, 

Wirtualny doradca.  

- Osiągnięto kamień milowy: M10.3 zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu 

zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu:  

Każda zmiana w zgłoszeniu np. dodanie komentarza czy rozwiązanie zgłoszenia 

notyfikowane jest za pomocą powiadomienia mailowego. Dzięki temu użytkownik ma 

stałą kontrolę nad procesem obsługi zgłoszenia. Kontrola ta nie wymaga odwiedzin w 

systemie ZSUN Helpdesk – wystarczy oczekiwać na notyfikacje mailowe, 

wprowadzono unikatowy w skali systemu identyfikator zgłoszenia,  

wprowadzono status zgłoszenia – znacznik umożliwiający śledzenie stanu w jakim 

znajduje się zgłoszenie. 

 

- Do osiągniecia kamień milowy: M10.2  dostosowanie konsultanta do działania w tematyce 

wsparcia pracowników administracji: 

Wersja zamknięta czatbota dla osób z instytucji/agencji uzupełniona  mechanizm 

powiadomień o nadchodzących wydarzeniach: 

Prace zrealizowane do tej pory: Dostępny jedynie dla wybranych użytkowników 

(zamknięty) mechanizm zasilania konsultanta w wiedze (dodawanie formularzy 

oraz plików) 
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Prace trwające: Wyposażenie Wirtualnego Konsultanta w mechanizm 

powiadomień o wydarzeniach wysyłanych na adres mailowy na który zostało 

zarejestrowano konto. 

Dodatkowe, przeprowadzone prace - Dostosowanie narzędzi do potrzeb osób niedowidzących – 

trzy tryby wysokiego kontrastu 

 

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

ZSUN I. Budżet projektu wynosi 29 170 190,00 zł,  w tym na realizację zadań przez Lidera 

Partnerstwa 2 640 190,00 zł oraz na realizację zadań przez Partnera 26 530 000,00 zł. W okresie 

od początku realizacji projektu do dziś zostało złożonych 15 wniosków o płatność, zatwierdzono 

14 wniosków na łączną kwotę  22 767 858,03 zł (z czego 21 995 796,71 zł stanowią koszty 

poniesione przez Partnera projektu, a 772 061,31 zł koszty poniesione przez Lidera). Kwota 

zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 78,05 % wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację projektu.  

W ostatnio złożonym wniosku o płatność za listopad i grudzień 2018 r. Lider dokonał wydatków 

na łączną kwotę 138 132,94 zł, Partner 2 219 861,28 zł, co daje łączną kwotę wydatkowania w 

projekcie 25 178 922,47 zł i stanowi 86,32 % wykorzystania środków 

 

3. W ramach pkt 3 agendy (Zatwierdzenie i przyjęcie kamienia milowego M10.3) 

przedstawiciele OPI PIB potwierdzili osiągnięcie kamienia milowego M10.3 zbudowanie 

mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu. W 

związku z powyższym Komitet Sterujący jednomyślnie zatwierdził i przyjął kamień milowy 

M10.3. 

 

4. W ramach pkt 4 agendy (Przedstawienie postępów prac dotyczących ujednolicania OSF – OPI 

PIB) p. Przemysław Zydroń przedstawił informacje dotyczące stanu prac w zakresie ujednolicania 

OSF. 

a) NCN 

Na 37 „sekcji” przesłanych przez NCN do implementacji: 

21 sekcji ma zamknięte wymagania. 

13 sekcji jest już zaimplementowanych. 

16 sekcji ma nadal otwarte wymagania. 

b) MNISW 

Trwają prace mające na celu zaprojektowanie wzoru zestandaryzowanego formularza 

wniosku.  

c) NCBR 

Został przyjęty harmonogram prac mający na celu standaryzację formularza wniosków. 

Prace rozpoczęły się w listopadzie 2018 r. Przewidziany koniec prac to styczeń 2020 r. 
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5. W ramach pkt 4 agendy (Podsumowanie szkoleń, informacja o konferencji podsumowującej 

projekt – MNISW.) Dyr. A. Kurkiewicz przedstawił informacje dotyczącą przeprowadzonych i 

planowanych szkoleń. Zorganizowano i przeprowadzono 3 tury szkoleń użytkowników 

końcowych projektu:  

1 tura - szkolenia dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych – w okresie 

kwiecień – czerwiec 2018 r. Przeszkolono 594 osoby. 

2 tura - szkolenia dla pracowników instytucji finansujących - w listopadzie 2018 r. 

Przeszkolono 116 osób. 

3 tura - warsztaty komputerowe dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych 

– w okresie grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r. Przeszkolono 273 osoby.        

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 w     

Centrum Konferencyjnym NIMBUS. Na konferencji prezentacje przedstawią MNISW, OPI 

i NCN. Dokładny program konferencji zostanie uzgodniony drogą mailową. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. W ramach pkt 5 agendy (Pozostałe sprawy)  

 

Na zakończenie omówiono kwestię terminu następnego posiedzenia KS ZSUN I.  

Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w trzecim tygodniu lutego 2019 r.  

 

 

 

…………………………… 

            Zatwierdzam 

 

 

Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW) 

Załączniki (2): 

1. Agenda posiedzenia nr 15 KS ZSUN I. 

2. Lista uczestników posiedzenia nr 15 KS ZSUN I.  


