Protokól z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu
,,Zintegrowany system usług dla nauki- etap l"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

t'.

Udostępnienie informacji o możliwościzgłoszenia udzialu w prezentacji

ogłoszenie o planowanej prezentacji założeń projektu ,,Zintegrowany system usług dla nauki
- etap l" zostało zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej
MN|SW w dniu L0 kwietnia 2015 r. po d adresem: htto://www.bio.nauka eov. pllpu blicznaprezentacia-zalozen-proiektu-zintegrowa
o pe racvi

n
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lnformacja ta została również przesłana do Ministerstwa lnfrastruktury i Rozwoju

-

lnstytucji

Zarządzającej Programem operacyjnym Polska Cyfrowa (Po Pc), Ministerstwa Administracji

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej Władza Wdrażająca Programy
Europejskie)- lnstytucji Pośredniczącej dla Działania 2.]. Po Pc.
W ogłoszeniu wskazano datę i miejsce przeprowadzenia prezentacji oraz wskazano dane
i Cyfryzacji oraz

kontaktowe itermin zgłaszania udziału w prezentacji.

2,

Termin i mlejsce przeprowadzenia prezentacii

Publiczna prezentacja założenprojektu ,,Zintegrowany system usług dla nauki - etap l"
odbyła się w dniu 24 kwietnia ŻoL5 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Warszawie przy ul. Hożej 20.

3.

Podczas prezentacji zaprezentowano następuiące informacie nt. proiektu:

a)

diagnozę potrzeb użytkowników usług elektronicznych, które stanowią podstawę
realizacji projektu,

b)
c)

istotę i główne cele projektu wraz z mierzalnymi wskaźnikami,
e-usługi tworzone w ramach projektu,

e)

wskazano procesy realizowane przez MNisW, NCB|R oraz NcN, których realizacja
zostanie usprawniona w wyniku wykonania projektu,
działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego,

f)

okres i koszt realizacji projektu,

s)

harmonogram zamówień publicznych'

d)

rmac e

entów zawa

W

która stanowi załacznik do protokołu.
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4. lmiona i nazwiska osób

zabierających głos W dyskusji

W

trakcie

prezentacji, wrazze wskazaniem podmiotów, które reprezentują

1.
2.
3'
4.

Prof. WłodzisławDuch, Podsekretarz Stanu w MNiSW;

Agnieszka Tykarska, Radca Generalny, Kierująca Departamentem lnnowacji i Rozwoju
w MN|SW;

Dr olaf Gajl, Dyrektor ośrodka Przetwarzania lnformacji

-

Państwowego lnstytutu

Badawczego (OPl PIB);
Dr Marzena Feldy, pracownik Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji w OPI PlB.

odczas

w

rezenta

kol

zabierania głosu):

t.
2.
3.
4.
5'
6.
7.

5.

Tomasz Kruk, Naukowa iAkademicka Sieć Komputerowa;

Marcin Strzałkowski, lnteliWlSE S.A.;
lgor Bednarski, CA Consulting S.A.;
Andrzej Zajkowski, Politechnika Warszawska;

Marek Gosławski, Politechnika Poznańska;
Mateusz Tykierko, Politechnika Wrocławska

-

WCSS;

Monika Skweres, Microsoft Polska.

Główne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o których mowa W pkt. 4

Po przedstawieniu prezentacji nt' założeńprojektu przeprowadzono dyskusję z udziałem
publiczności. W dyskusji przede wszystkim zgłaszano pytania dot' szczegółów informacji
przekazanych w trakcie prezentacji. Dotyczyły one m.in.:

o
.

.
o
.
.

integracji planowanego systemu z innymi systemami oraz rejestrami państwowymi
(POL-on, ePUAP, PESEL),

relacji między nowym systemem

a

dotychczasowym systemem obsługującym

strumienie finansowania nauki (OSF),
wykorzystania zasobów (ludzkich i sprzętowych) oraz rozwiązań technologicznych
(,,chm ura obliczen iowa") w projekcie,

obsługi użytkowników nowego systemu (helpdesk, wirtualny asystent),
bezpieczeństwa danych gromadzonych w planowanym systemie,

harmonogramu zamówień publicznych planowanych w projekcie.
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6.

!nformacje o sposobie uwzględnienia wniosków z dyskusji podczas
prezentacji w dalszych pracach nad projektem lub uzasadnienie dla
n|euwzględn!enia ww. wniosków.

Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większośćkwestii poruszanych przez publiczność miała
charakter pytań lub próśb o wyjaśnienie i uszczegółowienie zaprezentowanych informacji, to

ich uwzględnienie będzie głównie polegać na tym, że zgłoszone wątpliwościi komentarze
będą wzięte pod uwagę podczas przygotowywania dokumentacji projektowej.

Załaczniki (L):

L'

Prezentacja założeńprojektu ,,Zintegrowany system usług dla nauki _ etap l" z dnia
24 kwietnia 20L5 r.

Sporzadził
Tomasz Pucułek, Główny Specjalista, Departame
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