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Protokół z Posiedzenia nr 14 

Komitetu Sterującego Projektu  

„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”  
w dn. 28 listopada 2018 r. 

 

Czternaste 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. 

18 września 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad. 

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

3 miesiące. OPI – PIB. 

3. Zatwierdzenie osiągniecia kamienia milowego M3.4 - Załącznik nr 1 do Agendy 

posiedzenia. 

4. Omówienie programu szkoleń. MNISW. 

5. Pozostałe sprawy. 

a) termin następnego posiedzenia. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

1. W ramach pkt 1 agendy przyjęto porządek obrad. 

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

planów na najbliższe 3 miesiące)  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 zostało złożonych 14 

wniosków o płatność, zatwierdzono 12 wniosków na łączną kwotę  19 427 057,57 (z czego 

18 786 255,98 zł stanowią koszty poniesione przez Partnera projektu, a 640 801,59 zł koszty 

poniesione przez Lidera). Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 58,41 % 

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. W ostatnio 

złożonym wniosku o płatność za październik br. Lider dokonał wydatków na łączną kwotę 

21 240,54 zł a Partner 837 222,56 zł, co daje łączną kwotę wydatkowania w projekcie 

22 817 861,39 zł i stanowi 78,22 % wykorzystania środków. 

Następnie prezentację przedstawił p. Andrzej Obożyński (OPI PIB). 

W okresie wrzesień – listopad br. kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację 

następujących zadań: 
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 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 

31 konkurs (OPUS, PRELUDIUM, SONATA, BEETHOVEN, 

BEETHOVEN LIFE, UNISONO) 

b. MNiSW 

8 konkurs NPRH 

 

 Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum 

zapasowego systemu: trwają końcowe prace nad uruchomieniem produkcyjnym (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: Zakończono prace implementacyjne. Wdrożenie produkcyjne przewidziane pod 

koniec grudnia. 

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

PESEL – MNISW wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o uzyskanie dostępu do 

systemu PESEL. Trwają prace nad integracją z pozostałymi systemami. 

 Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające 

wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji: Trwają prace implementacyjne. 

 

 

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. Zaprezentowano 

zaimplementowane funkcjonalności wyszukiwarki semantycznej: 

- Wirtualny Konsultant – zbieranie informacji o pracy konsultanta:  

a) Prace nad mechanizmami ewaluacji pracy konsultanta 

b) Użytkownik ma możliwość dokonania oceny: poszczególnej odpowiedzi czatbota oraz 

zbiorczo całej konwersacji. 

c) Oceniana będzie adekwatność odwiedzi bota, kompletność odpowiedzi, jasność 

odpowiedzi bota, ogólny poziom satysfakcji. 
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d) Dodatkowe informacje zbierane w trakcie konwersacji: najczęściej wybierane intencje, 

średnia liczba zadawanych pytań, liczba pytań na które czatbot nie potrafi znaleźć 

odpowiedzi. 

- Wirtualny Konsultant – wersja zamknięta – realizacja kamienia milowego 10.2 dostosowanie 

konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji:  

a) Logowanie do Wirtualnego Konsultanta – możliwość implementacji na dowolnych 

stronach 

b) Logowanie tym samym loginem i hasłem co do Semantycznej Wyszukiwarki 

c) Powiadomienia dla pracowników administracji: przypomnienia tworzone całkowicie 

przez pracownika administracji, przypomnienia tworzone w nawiązaniu do już 

dostępnych formularzy zasilających Wirtualnego Konsultanta 

d) Powiadomienia są przesyłane na adres mailowy na które zostało zarejestrowane konto 

danego użytkownika- Wirtualny konsultant: 

 

- Zadanie 10 – dodatkowe informacje 

a) Podczas szkoleń zebrano następujące postulaty:  

 utworzenie uprawnienia nadzorcy nad Dostawcami Wiedzy dla czatbota – 

instytucje wewnętrznie wdrożą odpowiednie procedury nadzorcze,  

 dodanie funkcji „Zapisz szkic” przy dodawaniu formularza zasilającego 

Wirtualnego Konsultanta – funkcja zostanie zaimplementowana w systemie 

b) Uruchomiono środowisko demo gotowe do przyjmowania danych:  

 Możliwa rejestracja docelowych użytkowników 

 Możliwe dodawania docelowych danych na potrzeby Wirtualnego Konsultanta 

 

Następnie p. Andrzej Obożyński  poinformował, że prowadzone są prace w zakresie ujednolicania OSF 

we współpracy MNISW i NCN oraz planowane jest rozpoczęcie prac we współpracy z NCBR. Na 

kolejnym posiedzeniu zaprezentowane zostaną postępy z ww. prac. 

 

3. W ramach pkt 3 agendy (Zatwierdzenie osiągniecia kamienia milowego 

M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 4) - Załącznik nr 1 

do Agendy posiedzenia.). Komitet Sterujący wstępnie zatwierdził kamień milowy M3.4 

 

 

4. W ramach pkt 4 agendy (Omówienie programu szkoleń. MNISW) Dyr. A. Kurkiewicz 

przedstawił informacje dotyczącą przeprowadzonych i planowanych szkoleń. W listopadzie 

odbyły 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 (3) i styczniu (3) odbędą się warsztaty komputerowe dla pracowników uczelni 
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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). Na kolejnym posiedzeniu MNISW przygotuje prezentacje 

podsumowującą szkolenia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. W ramach pkt 5 agendy (Pozostałe sprawy)  

 

 Dyr. A. Kurkiewicz poinformował, że termin konferencji podsumowującej realizacje 

projektu jest planowany na 23 stycznia 2019 r. 

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I.  

Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w drugiej połowie stycznia 2019 r.  

 

 

 

…………………………… 

            Zatwierdzam 

 

 

Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW) 

Załączniki (2): 

1. Agenda posiedzenia nr 14 KS ZSUN I. 

2. Lista uczestników posiedzenia nr 14 KS ZSUN I.  


