Protokół z Posiedzenia nr 6
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 14 czerwca 2017 r.
Szóste 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 III kwartał 2017 r.) prezentację przedstawił Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB).
W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację
następujących zadań:
- Zadanie nr 2: Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia
informatyczne. Przygotowano SIWZ do przetargu w sprawie szkoleń informatycznych.
- Zadanie nr 3: Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów
systemu. Realizowano bieżące prace związane z obsługą konkursów w zakresie
finansowania nauki. Udostępniono elektroniczne formularze i funkcjonalności związane
z obsługą następujących konkursów: MNiSW: Stypendium dla młodych naukowców,
NPRH – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (6 konkurs), Granty na Granty,
DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę; NCN: Etiuda, Unisono, Sonatina,
Uwertura (24 konkurs), MINIATURA, Opus, Preludium (25 konkurs); NCBR: Program
CyberSecIdent.
Ponadto uruchomiono obsługę podpisów elektronicznych w systemie ZSUN I dla NCN.
Najpierw wniosek elektroniczny jest podpisywany pieczęcią systemu ZSUN I/OSF.
Następnie wnioskodawcy podpisują wniosek własnym podpisem elektronicznym. Tym
samym zrealizowana została dodatkowa metoda uwierzytelniania wnioskodawców
alternatywna w stosunku do ePUAP.
- Zadanie nr 5: Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami
zaufanymi e-PUAP. Wykonano projekt techniczny i rozpoczęto jego implementację.
Zespół OPI PIB sygnalizuje, że wciąż istnieją problemy na poziomie technicznym
z integracją, a wsparcie techniczne ze stronu helpdesku ePUAP nie jest wystarczające
(długi czas odpowiedzi na zapytania kierowane przez OPI PIB, niewystarczające
wyjaśnienia uzyskiwane w odpowiedzi na zapytania OPI PIB).
- Zadanie nr 7: Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT. Zakończono
projekt techniczny przełączenia słowników instytucji z BWNP na POL-on. Zakończono
projekt techniczny pobierania danych z POL-on do wniosków statutowych. Rozpoczęto
implementację obu powyższych projektów.
- Zadanie nr 9: Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika. Wykonano
drugą falę badań w oparciu o 24 konkurs NCN. Aktualnie implementowane są
najważniejsze rekomendacje wynikające z raportu z badań.





Ponadto wznowiono realizację Zadania nr 4: Wdrożenie technologii Oracle Data Guard
lub równorzędnej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zapasowe centrum
danych i stworzenie centrum zapasowego systemu ZSUN I.
Jeśli chodzi o zadania nowe, w 2017 r. rozpoczęto wykonywanie 2 zadań:
- Zadanie nr 6: Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem
platformy e-PUAP. Przygotowywany jest projekt techniczny. Zaistniało opóźnienie w
realizacji zadania spowodowane długim czasem reakcji suportu ePUAP. Planowaną
datą osiągnięcia kamienia milowego M6.1 utworzenie projektu technicznego był
22 maja br. Zakładany obecnie termin osiągnięcia kamienia milowego M6.1 to 31 lipca
(punkt krytyczny: 22 sierpnia).
- Zadanie nr 10: Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji: Semantyczna
wyszukiwarka, Wirtualny doradca. Rozpoczęto prace analityczno-programistyczne i
projektowe w etapie 1 (Semantyczna wyszukiwarka). Ponadto rozpoczęto budowę
wersji prototypowych rozwiązań wyszukiwarki semantycznej oraz oprogramowania
ETL (Extract, Transform and Load) do tworzenia kopii danych na potrzeby
semantycznej wyszukiwarki.
W ramach prac zaplanowanych na III kwartał 2017 r. przewiduje się m.in. następujące
działania:
- Kontynuację Zadań nr 2-7 oraz Zadań nr 9-10.
- Rozpoczęcie Zadania nr 8: Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez
podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.
W ramach pkt 3 agendy (Dyskusja nt. realizacji projektu, w tym w szczególności nt.
harmonogramu i kamieni milowych, stanu realizacji zadań związanych z obsługą
konkursów NCN) przeprowadzono dyskusję nt. kluczowych zagadnień dotyczących
realizacji projektu. Poruszono m.in. następujące kwestie:
- Dyr. A Kurkiewicz (MNiSW) zapytał o ewentualne problemy związane z terminową
realizacją zadań przez Partnera oraz o datę osiągnięcia kamienia milowego M6.1.
- Pan A. Oborzyński (OPI PIB) poinformował, że projekt jest realizowany zgodnie
z harmonogramem. Pewne opóźnienie w realizacji Zadania nr 6 (Realizacja interfejsów
wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP) wynikło z długiego
czasu reakcji suportu ePUAP, jednak Partner (OPI PIB) dokłada wszelkich starań, by
kamień milowy M6.1 został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Ryzyko
związane z tym zadaniem jest monitorowane i aktualnie Partner nie widzi uzasadnienia
dla wszczynania dodatkowych działań naprawczych poza intensyfikację realizacji prac
projektowych w zakresie Zadania nr 6.
- Poruszono w dyskusji zagadnienie przygotowania szkoleń użytkowników systemu
ZSUN I. Ze względu na procedury zamówień publicznych przygotowanie szkoleń
wymagać będzie planowania z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W opinii Partnera
jednak należy zaczekać do uzyskania przynajmniej wstępnych wyników prac w zakresie
Semantycznej wyszukiwarki (Zadanie nr 10). Oznacza to, że szkolenia użytkowników
systemu ZSUN I będą prowadzone w 2018 r. Jest to zgodne z harmonogramem prac
w projekcie.
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Dyr. A. Kurkiewicz podkreślił znaczenie elektronizacji wniosków dotyczących
finansowania doktoratów wdrożeniowych. Jest to program, który będzie realizowany
w perspektywie kilkuletniej, dlatego z punktu widzenia potrzeb MNiSW istotne jest
zapewnienie elektronicznej obsługi wniosków w tym zakresie.
W kontekście terminów realizacji zadań związanych z elektroniczną obsługą wniosków
NCN, NCBR i MNiSW dyr. A. Kurkiewicz poprosił OPI PIB o wyznaczanie i
egzekwowanie terminów udzielania informacji przez poszczególne instytucje. Sprawna
komunikacja i terminowe udzielanie odpowiedzi na pytania OPI PIB jest istotnym
warunkiem planowej realizacji zadań w projekcie ZSUN I.
Pan Krzysztof Szubski (Departament Nauki, MNiSW) zapytał o dostępność
elektronicznej wersji wniosków z zakończonych we wcześniejszych latach konkursów
realizowanych w systemie OSF, który zostanie zastąpiony przez ZSUN I.
W odpowiedzi p. A. Oborzyński poinformował, że w systemie przechowywane są
wszystkie wnioski złożone we wcześniejszych konkursach. W przypadku integracji
ZSUN I z systemami EZD poszczególnych instytucji istnieje możliwość
archiwizowania elektronicznej dokumentacji konkursowej w systemach EZD.
Pani Katarzyna Likos (NCN) zwróciła uwagę na problemy związane z uruchomieniem
konkursu dla projektów MINIATURA 1.
W odpowiedzi przedstawiciele Partnera – dyr. Olaf Gajl oraz p. Andrzej Oborzyński
– poinformowali, że zgodnie z ustalonym z NCN planem, wnioski MINIATURA
zostały oddane do testów 31 marca 2017 r. Wcześniej, 28 marca Rada NCN, na
wniosek dyrektora NCN, podjęła decyzję o przesunięciu rozpoczęcia naboru wniosków
MINIATURA na 4 maja. W opinii OPI, decyzja ta nie miała związku ze stanem prac
w OPI, które zostały zakończone w terminie, tj. 31 marca.
Z kolei p. Katarzyna Likos poinformowała, że decyzja o zmianie terminu rozpoczęcia
naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1 została podjęta w związku z dużym
ryzykiem niespełnienia warunków konkursu tj. niedokonania oceny wniosków
w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia.
W odpowiedzi na to przedstawiciele Partnera – dyr. Olaf Gajl oraz p. Andrzej
Oborzyński – poinformowali, że z punktu widzenia OPI PIB istotne jest odpowiednio
wczesne otrzymywanie opisu specyfikacji funkcjonalności, które mają być dostępne w
systemie w związku z elektroniczną obsługą konkursów. W przypadku konkursu
MINIATURA 1 OPI PIB zaangażowało znaczne zasoby osobowe do przygotowania
obsługi konkursu. 31 marca 2017 r. OPI PIB przygotowało elektroniczne wersje
formularzy do testowania przez NCN. Finalnie konkurs został rozpoczęty 4 maja br.,
zgodnie z decyzją podjętą przez Radę NCN. Jednocześnie p. Andrzej Oborzyński
podkreślił, że obecnie wypracowano wspólny harmonogram działań dla konkursów
NCN. OPI PIB uzyskało z NCN szczegółową dokumentację dotyczącą planowanych w
2017 r. konkursów. W związku z powyższym aktualnie można zakładać, że obsługa
konkursów NCN będzie prowadzona zgodnie z planem.

Dyr. A. Kurkiewicz przedstawił podsumowujące informacje finansowe. Stan
wydatkowania środków wynosi 25,31% w stosunku do budżetu projektu ZSUN I. Do
chwili obecnej złożono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę ponad 7,36 mln zł, przy
czym zatwierdzonych zostało dotąd 6 wniosków o płatność na kwotę ponad 6,01 mln zł.
Złożenie kolejnych wniosków o płatność planowane jest w lipcu br. – wniosek nr 8 za
miesiące maj i czerwiec br. oraz w październiku br. – wniosek nr 9 za cały III kwartał
2017 r.
- Ponadto prowadzący przekazał uczestnikom informację, że projekt ZSUN I był
przedmiotem kontroli ze strony Ministerstwa Finansów oraz ze strony Centrum
Projektów Polska Cyfrowa. Informacje o wnioskach z kontroli zostaną przekazane
głównym interesariuszom po uzyskaniu przez MNiSW wyników kontroli.
Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Wstępnie
przyjęto, że następne posiedzenie odbędzie się w I połowie września br.
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PODSEKRETARZ STANU
Piotr Dardziński
_________________________
Zatwierdzam

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)
Załączniki (2):
1. Agenda posiedzenia nr 6 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 14 czerwca 2017 r.

