Protokół z Posiedzenia nr 5
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 25 stycznia 2017 r.
Piąte 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.




W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz
planów na I-II kwartał 2017 r.) prezentację przedstawił Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB).
- W ramach Zadania nr 2 nastąpiło produkcyjne uruchomienie nowej macierzy
dyskowej (pojemność 36 TB) na potrzeby ZSUN I.
- W ramach Zadania nr 3 prowadzone są bieżące prace związane z utrzymaniem
i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie nauki. Na
potrzeby MNISW uruchomiono nabór wniosków Dialog, a ponadto prowadzono prace
nad raportami do wniosków statutowych, prace w zakresie oceny wniosków DUN i
NPRH. Na potrzeby NCN prowadzono przygotowania w zakresie uruchomienia
elektronicznego naboru wniosków w ramach 24 konkursu NCN. Ponadto trwają prace
w zakresie obsługi podpisów elektronicznych oraz automatycznego przekazywania
wniosków do systemu EZD NCN. Z kolei na potrzeby NCBR prowadzono prace
w zakresie modułu dot. negocjacji umów (tzw. korekta wniosków).
- W ramach Zadania nr 7 tworzone są projekty techniczne pobierania danych z POL-on
do wniosków statutowych oraz projekty techniczne przełączenia słowników instytucji i
osób z Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej (BWNP) do systemu POL-on.
- W ramach Zadania nr 5 trwają prace nad integracją ze środowiskiem testowym
e-PUAP (właściwe testy rozpoczęły się w styczniu 2017 r., wcześniej postęp prac
utrudniały problemy z interpretacją dokumentacji i uzyskaniem wsparcia technicznego
ze strony helpdesk e-PUAP; aktualnie problemy te zostały rozwiązane). Rozpoczęto
prace nad projektem technicznym mechanizmów autentykowania użytkowników
profilami zaufanymi e-PUAP.
W ramach prac zaplanowanych na I kwartał 2017 r. przewiduje się m.in. następujące
działania:
- Kontynuacja prac analityczno-programistycznych i projektowych oraz budowy
modułów systemu (Zadanie nr 3).
- Kontynuacja Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami
zaufanymi e-PUAP (Zadanie nr 5).
- Kontynuacja integracji z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT (Zadanie nr 7).
- Kontynuacja badań użyteczności systemu zorientowanych na użytkownika (kolejna faza
badań – Zadanie nr 9).

-





Ponadto planuje się rozpoczęcie 2 nowych zadań: a) realizacja interfejsów wysyłania
dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP (Zadanie nr 6) oraz b) zapewnienie
funkcjonalnego dostępu do informacji: Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca
(Zadanie nr 10).
W nawiązaniu do informacji przedstawionych przez Pana Andrzeja Oborzyńskiego nt.
planu dalszych prac w ramach ZSUN I Pan Dyrektor Olaf Gajl (OPI PIB) poinformował, że
w kontekście zadania nr 4 (Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i
stworzenie centrum zapasowego systemu) planuje się zdefiniowanie założeń dotyczących
wymogów w zakresie zapasowego centrum danych. Następnie zostanie przygotowany opis
przedmiotu zamówienia w celu określenia wymogów dot. zapasowego centrum danych na
potrzeby systemu ZSUN I. Po dokonaniu analizy zostaną podjęte dalsze kroki zgodnie z
obowiązującymi procedurami. Powstałe opóźnienie aktualnie nie stwarza zagrożenia dla
osiągnięcia kamieni milowych 4.1 i 4.2 w zakresie zatwierdzenia koncepcji centrum
zapasowego (termin: 21.08.2017) oraz wdrożenia produkcyjnego w centrum zapasowym
(termin: 24.12.2018).
Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja. W szczególności omawiane były kwestie
priorytetowe dla poszczególnych interesariuszy:
- Dyr. Andrzej Kurkiewicz stwierdził, że z punktu widzenia MNiSW istotne jest dążenie
do standaryzacji procesów w zakresie przygotowania konkursów MNiSW, co ułatwi
projektowanie usług elektronicznych tworzonych na potrzeby MNiSW. Ponadto ważna
jest koordynacja zgłaszania potrzeb w ramach MNiSW pomiędzy departamentami. Jeśli
zapotrzebowanie zgłaszane przez departamenty MNiSW zmienia przyjęty wcześniej
harmonogram prac OPI PIB, konieczne jest uzyskanie akceptacji tego zapotrzebowania
przez Kierownictwo MNiSW lub Dyrekcję Departamentu Innowacji i Rozwoju – DIR.
Zapotrzebowanie tego rodzaju musi być przekazane do wiadomości Dyrekcji DIR. W
przypadku gdy nie zostanie ono przekazane do wiadomości Dyrekcji DIR lub
pracownik OPI PIB będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy zostało ono przez
Dyrekcję DIR zaakceptowane, OPI PIB może konsultować takie zlecenia z Dyrekcją
DIR.
- Pan Andrzej Czarnota (NCN) podkreślił, że z punktu widzenia NCN kluczową rolę
odgrywa przygotowanie do nowego konkursu MINIATURA, który dotyczy małych
grantów na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. W
związku z powyższym NCN zgłasza potrzebę termin przygotowania nowych usług
elektronicznych na przełomie marca i kwietnia br.
- W uzupełnieniu Pan Dyr. Tomasz Bzukała (NCN) dodał, że należy zwrócić uwagę na
specyfikę nowego konkursu MINIATURA. Będzie to konkurs ciągły, a więc inny niż
tradycyjne konkursy NCN, które są zamykane po upływie określonej daty.
- Dyr. Andrzej Kurkiewicz zapytał, czy poza wspomnianymi wcześniej przez OPI PIB
ryzykami związanymi z funkcjonowaniem e-PUAP zespół OPI PIB dostrzega istotne
zagrożenia dla terminu przygotowania nowych e-usług proponowanego przez NCN.
- Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB) powiedział, że aktualnie nie zidentyfikowano
nowych ryzyk. Jednakże system e-PUAP, jako system niezależny od systemów OPI
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PIB i MNiSW, stanowi wciąż pewne ryzyko dla realizowanych zadań w ZSUN I.
Obecnie OPI PIB prowadzi prace w środowisku testowym e-PUAP. Zakłada się, że
później będzie możliwa integracja ze środowiskiem produkcyjnym e-PUAP, jednak z
uwagi na pojawiające się okresowo problemy techniczne z e-PUAP nie można
wyeliminować ryzyk związanych z funkcjonowaniem e-PUAP. Dodał, że zgodnie z
wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami przyjętymi podczas posiedzeń KS ZSUN I
zespół projektowy OPI PIB będzie pracować nad przygotowaniem rozwiązań
alternatywnych do e-PUAP.
Pani Ewa Biernacka (NCBR) poprosiła o doprecyzowanie, jakiej funkcjonalności
dotyczy planowana integracja z systemem e-PUAP. Zapytała, czy rozwiązanie to polega
na możliwości zalogowania się do systemu OSF lub ZSUN I za pomocą profilu
zaufanego e-PUAP.
Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB) potwierdził, że o taką funkcjonalność chodzi
docelowo. Ponadto wyjaśnił, że warunkiem możliwości podpisywania dokumentów
profilami zaufanymi e-PUAP jest autentykowanie użytkowników w systemie OSF oraz
tworzonym systemie ZSUN I z wykorzystaniem e-PUAP. Aktualnie prowadzone są
prace w tym zakresie. Zaistniały opóźnienia związane ze wspomnianymi wcześniej
problemami ze środowiskiem testowym e-PUAP. Wsparcie techniczne ze strony
helpdesk e-PUAP było świadczone z opóźnieniem. Obecnie najważniejsze problemy,
związane np. z założeniem konta w środowisku testowym e-PUAP, zostały rozwiązane
i OPI PIB zakłada, że będzie możliwa integracja z systemem e-PUAP.
Pan Andrzej Witkowski (Departament Nauki, MNiSW) poprosił o dodatkowe
wyjaśnienie nt. koordynacji zlecania nowych zadań w zakresie obsługi konkursów
MNiSW.
Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że kwestia ta dotyczy koordynacji
wewnętrznej w ramach MNiSW. Chodzi o to, żeby zadania zlecane do wykonania OPI
PIB przez różne departamenty MNiSW były zgodne z priorytetami MNiSW, tzn. w
pierwszej kolejności będą realizowane zadania w zakresie projektowania i wykonania
e-usług kluczowych z punktu widzenia ważnych działań MNiSW (np. nowa ocena
parametryczna jednostek naukowych).
Pan Dyr. Tomasz Bzukała (NCN) wyraził podziękowanie dla zespołu projektowego
OPI PIB za dotychczasowe prace projektowe, które dotyczą uruchomienia nowych
funkcjonalności (np. możliwość automatycznego przekazywania do systemu EZD
dokumentacji grantowej składanej przez wnioskodawców). Jednocześnie ponownie
zaznaczył, że w związku z planem uruchomienia nowego konkursu MINIATURA
kluczowe jest, z punktu widzenia NCN, zaprojektowanie nowych e-usług w taki sposób,
aby nie wymagały one potem stałych poprawek, ponieważ konkurs MINIATURA
będzie miał charakter ciągły i wprowadzanie zmian w systemie informatycznym w
trakcie trwania konkursu może powodować problemy techniczne i problemy dla
użytkowników.
Pan Dyr. Olaf Gajl (OPI PIB) zaznaczył, że OPI PIB dołoży wszelkich starań, by
zrealizować zadania priorytetowe dla interesariuszy ZSUN I, w tym dla NCN.





Natomiast OPI PIB nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie
systemu e-PUAP, ponieważ jest to system zewnętrzny.
W ramach punktu 3 agendy (Informacja podsumowująca nt. dotychczasowych wydatków
w projekcie i wniosków o płatność) Pan Dyrektor Andrzej Kurkiewicz przedstawił
podsumowanie nt. aktualnych wydatków w projekcie ZSUN I. Do 31.12.2016 r. zgłoszono
do certyfikacji 3 wnioski o płatność na łączną sumę 2 919 414,78 zł. Osiągnięty poziom
certyfikacji w projekcie wynosi 10,03%. W sumie złożono jak dotąd do Centrum Projektów
Polska Cyfrowa 5 wniosków o płatność, z czego zatwierdzone zostały ww. 3 wnioski.
Kolejne 2 wnioski o płatność są w trakcie analizy przez Centrum Projektów Polska
Cyfrowa.
Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Ze względu
na konieczność przygotowania konkursu MINIATURA oraz jego znaczenie dla NCN
ustalono, że niezbędne jest zorganizowanie następnego posiedzenia w kwietniu br.
(wstępnie przyjęto: 11 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30).

PODSEKRETARZ STANU
Piotr Dardziński
Zatwierdzam

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)
Załączniki (2):
1. Agenda posiedzenia nr 5 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 25 stycznia 2017 r.

