Protokół z Posiedzenia nr 4
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 30 listopada 2016 r.
Czwarte 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. Przyjęto porządek obrad.






Na wstępie Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że została zlecona wypłata
transzy dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego
(OPI PIB) w związku z realizacją zadań w projekcie ZSUN I.
W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I)
informacje przedstawił Pan Andrzej Oborzyński, który w ramach OPI PIB kieruje pracami
merytorycznymi w projekcie ZSUN I.
- W ramach Zadania nr 2 dostarczono, skonfigurowano i zainstalowano trzy serwery i
macierz dyskową o pojemności 36 TB. Produkcyjne uruchomienie macierzy planuje się
najpóźniej w styczniu 2017 r.
- W ramach Zadania nr 3 prowadzone są bieżące prace związane z utrzymaniem i
rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie nauki, a także
prace dot. uruchomienia obsługi podpisów elektronicznych oraz integracji z systemem
EZD NCN.
- W ramach Zadania nr 7 trwają prace dot. integracji z systemami POL-on, PESEL,
REGON, TERYT, w tym w szczególności prace dot. pobierania danych z systemu
POL-on.
- W ramach Zadania nr 5 rozpoczęto testy integracji ze środowiskiem testowym
e-PUAP. Postęp prac utrudniają problemy dot. środowiska testowego e-PUAP.
Stwierdzono, że udostępniona dokumentacja środowiska testowego e-PUAP jest
wadliwa. Ponadto brakuje wsparcia technicznego bezpośredniego dla pracowników OPI
PIB ze strony instytucji obsługującej i utrzymującej e-PUAP. Nie następuje reakcja na
zgłaszane problemy techniczne lub czas oczekiwania na reakcję jest bardzo długi (np.
do 30.XI nie nastąpiła reakcja na zgłoszenie problemów technicznych z dn. 9.XI).
W związku z problemami zgłoszonymi przez OPI PIB w zakresie środowiska
testowego e-PUAP Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz stwierdził, że ww. problemy mogą
stanowić ryzyko dla realizacji projektu ZSUN I, w szczególności dla terminowej
realizacji projektu. Problemy w zakresie systemu e-PUAP pojawiły się na początku 2016 r.
i już wówczas skłoniły Lidera i Partnera ZSUN I oraz interesariuszy projektu (NCN,
NCBR) do rozważenia modyfikacji sposobu realizacji ZSUN I w postaci m.in.
umożliwienia dodatkowego sposobu podpisywania dokumentów w systemie ZSUN I jako
alternatywy dla e-PUAP (patrz: Protokół z posiedzenia nr 2 KS ZSUN I). Niestety
realizacja postulowanych zmian w projekcie ZSUN I nie została wsparta przez Instytucję









Pośredniczącą (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), która uznała, że działania w tym
zakresie powinny być finansowane z innych źródeł niż budżet ZSUN I. Pan Dyr. Andrzej
Kurkiewicz poinformował, że ze względu na problemy techniczne w zakresie
funkcjonowania systemu e-PUAP ryzyko związane z e-PUAP będzie monitorowane.
W zależności od rozwoju sytuacji zostaną podjęte odpowiednie działania. Prowadzący
poprosił OPI PIB o dokumentowanie problemów z e-PUAP i przekazywanie informacji na
ten temat do KS.
W kontekście aktualizacji informacji nt. realizacji projektu ZSUN I pojawiły się
następujące głosy w dyskusji:
- W związku z Zadaniem nr 3 Pani Ewa Biernacka (NCBR) poinformowała, że również
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest zainteresowane uruchomieniem obsługi
podpisów elektronicznych w zakresie konkursów NCBR.
- W związku z Zadaniem nr 7 Pan Dyr. Tomasz Bzukała (NCN) podkreślił, że istnieje
zapotrzebowanie na aktualne dane w systemie POL-on nt. jednostek naukowych w celu
automatycznego pobierania danych do obsługi konkursów NCN.
- Pan Dyr. Olaf Gajl (OPI PIB) poinformował, że prowadzone są działania, których
celem jest poprawa jakości i aktualności danych w systemie POL-on. Wprowadzanie
danych do systemu POL-on jest zadaniem jednostek naukowych i uczelni. Ze względu
na dużą liczbę jednostek naukowych i uczelni oraz złożoność raportowania w systemie
POL-on proces poprawy aktualności i jakości danych jest działaniem rozciągniętym
w czasie. Tym niemniej w 2017 r. OPI PIB oczekuje poprawy jakości danych
w systemie POL-on.
W ramach pkt 3 agendy (Informacja nt. raportu z postępu w projekcie ZSUN I dla
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – KRMC) przedstawiciel MNiSW poinformował,
że przekazano do KRMC drugi raport sprawozdawczy dot. postępów w realizacji projektu
ZSUN (za III kwartał 2016 r.).
W ramach pkt 4 agendy (Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów
systemu) Pan Andrzej Oborzyński podsumował informacje nt. zaimplementowanych do
dnia 24 października 2016 r. kluczowych elementów systemu ZSUN I. Wdrożono w sumie
14 funkcjonalności w zakresie naboru i obsługi wniosków grantowych w konkursach NCN,
MNiSW i NCBR. Informacja nt. wdrożonych funkcjonalności została przekazana przed
posiedzeniem pocztą elektroniczną do wszystkich członków KS ZSUN I oraz została
dołączona do agendy posiedzenia (Załącznik nr 1 do agendy). Po przedstawieniu informacji
przez OPI PIB nastąpiło głosowanie ws. formalnego zatwierdzenia przez Komitet Sterujący
wykonanych, kluczowych elementów systemu ZSUN I [(grupa 1) - (Kamień Milowy
M3.1)]. Komitet Sterujący jednomyślnie zatwierdził wykonane, kluczowe elementy
systemu.
W ramach dyskusji (pkt 5 agendy) przedstawiciele OPI PIB poprosili o opinię MNiSW nt.
możliwości finansowania modyfikacji realizacji ZSUN I w zakresie zadań nr 5, 6 oraz 7
w celu m.in. umożliwienia alternatywnego do e-PUAP sposobu podpisywania dokumentów
w systemie ZSUN I.







W odpowiedzi na pytanie OPI PIB Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że
propozycje MNiSW w zakresie wprowadzenia modyfikacji w systemie ZSUN I w opinii
Instytucji Pośredniczącej mogłyby wymagać ponownej oceny wniosku projektowego
ZSUN I, co m.in. mogłoby skutkować opóźnieniem w realizacji ZSUN I. W związku
z powyższym MNiSW wycofało z Instytucji Pośredniczącej pismo dot. propozycji
wprowadzenia modyfikacji w zakresie zadań nr 5, 6 oraz 7 w systemie ZSUN I. Pan Dyr.
Andrzej Kurkiewicz poinformował, że środki finansowe na realizację ww. działań zostaną
pozyskane z budżetu nauki.
W kontekście Zadania nr 4 oraz zaistniałych problemów dotyczących utworzenia
Zapasowego Centrum Danych dla systemu ZSUN I Pan dr Olaf Gajl – Dyrektor OPI PIB
poinformował, że planuje się uruchomienie w 2017 r. nowego przetargu na ww. Zapasowe
Centrum Danych.
Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Przyjęto
wstępnie, że piąte posiedzenie KS odbędzie się 25 stycznia 2017 r.

PODSEKRETARZ STANU
Piotr Dardziński
Zatwierdzam

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)
Załączniki (3):
1. Agenda posiedzenia nr 4 KS ZSUN I.
2. Załącznik nr 1 do Agendy posiedzenia nr 4 KS ZSUN I.
3. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 30 listopada 2016 r.

