Protokół z Posiedzenia nr 7
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 15 września 2017 r.
Siódme 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. Zmieniono porządek obrad na następujący:
1) Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia
w dn. 14 czerwca 2017 r. oraz przyjęcie porządku obrad.

protokołu

2) Aktualizacja
informacji
nt.
na IV kwartał 2017 r. – OPI PIB.

ZSUN

realizacji

projektu

z
I

posiedzenia
oraz

planów

3) Dyskusja nt. realizacji projektu.
4) Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu ZSUN I
(grupa 1) - (Kamień Milowy M3.2 – patrz załącznik nr 1).
5) Porozumienie o współpracy – dyskusja
6) Regulamin Komitetu Sterującego – propozycja zmian
7) Pozostałe sprawy.
a. termin następnego posiedzenia.
8) Zakończenie posiedzenia.


W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz
planów na IV kwartał 2017 r.) prezentację przedstawił Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB).
W okresie lipiec – wrzesień 2017 r. kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację
następujących zadań:
- Zadanie nr 2: Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia
informatyczne. Rozstrzygnięto przetarg na szkolenia dla pracowników,
poszczególne szkolenia są w trakcie realizacji.
- Zadanie nr 3: Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów
systemu. Realizowano bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości
składania i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów naukowych.
Uruchomiono nabory wniosków:
a. MNISW:
 NPRH ( Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2)
b. NCN:
 26 konkurs (Sonata-13, Harmonia-9, Maestro-9, Sonata Bis-7, Unisono)
c. NCBiR:
 CyberSecIdent II edycja

 Gospostrateg (I).
- Zadanie nr 4: Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie
centrum zapasowego systemu. Zakończono prace nad koncepcją wykorzystania
zapasowego centrum w projekcie ZSUN I oraz nad przetargiem na zapasowe centrum
danych.
- Zadanie nr 5: Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami
zaufanymi e-PUAP. Trwają prace nad implementacją projektu, zakończenie testów
planowane jest na kwiecień 2018 r. W dalszym ciągu istnieją problemy na poziomie
technicznym z integracją, a wsparcie techniczne ze stronu helpdesku ePUAP
nie jest wystarczające.
- Zadanie nr 6: Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem
platformy ePUAP. Projekt techniczny został wykonany, natomiast implementacja
nastąpi po zakończeniu realizacji zadania nr 5.
- Zadanie nr 7: Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT.
Zaimplementowano integrację z systemem POL-on na poziomach:
a) słownika instytucji (wdrożone)
b) pobierania danych do wniosków statutowych (testy zewnętrzne).
- Zadanie nr 9: Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika.
Wykonano drugą falę badań w oparciu o 24 konkurs NCN. Realizowana jest 3 faza
testów – obecnie na przykładzie wniosków CyberSecIdent.
- Zadanie nr 10: Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji: Semantyczna
wyszukiwarka,
Wirtualny
doradca.
Trwają
prace
nad
implementacją
Semantycznej wyszukiwarki.
Jeśli chodzi o zadania nowe, w 2017 r. rozpoczęto wykonywanie 1 zadania:
- Zadanie nr 8: Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty
zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji. Rozpoczęto prace
nad projektem technicznym.
W ramach prac zaplanowanych na IV kwartał 2017 r. przewiduje się m.in. następujące
działania:
- Kontynuację Zadań nr 2-10.


W ramach pkt 3 agendy (Dyskusja nt. realizacji projektu) przeprowadzono dyskusję nt.
kluczowych zagadnień dotyczących realizacji projektu. Poruszono m.in. następujące
kwestie:
- - Dyr. A. Kurkiewicz przedstawił podsumowujące informacje finansowe. Stan
wydatkowania środków wynosi 39,52 % w stosunku do budżetu projektu ZSUN I.
Łącznie na cały projekt zostały poniesione koszty w wysokości: 11 527 960,93 PLN, co
stanowi 39,52 % realizacji założonych planów, w tym 11 175 973,42 PLN
(42,13 %) przypada na koszty Partnera a 351 987,50 PLN (13,33 %) na koszty Lidera.
- Do chwili obecnej złożono 8 wniosków o płatność na łączną kwotę ponad 10,20 mln zł,
przy czym zatwierdzonych zostało dotąd 7 wniosków o płatność na kwotę ponad
7,36 mln zł. Złożenie kolejnych wniosków o płatność planowane jest w październiku br.

-

-

– wniosek nr 9 za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień br. oraz w styczniu 2018 r.
– wniosek nr 10 za cały IV kwartał 2017 r.
Ponadto prowadzący przekazał uczestnikom informację, o wynikach przeprowadzonej
kontroli ze strony Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz o podpisaniu protokołu
z wykonanych czynności, będących przedmiotem audytu ze strony Ministerstwa
Finansów.
Pozostali obecni członkowie Komitetu nie wnosili żadnych uwag.



W ramach pkt 4 agendy (Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów
systemu ZSUN I (grupa 1) - (Kamień Milowy M3.2 – patrz załącznik nr 1) formalnie
zatwierdzono osiągniecie kamienia milowego M3.2.



W ramach pkt 5 agendy (Porozumienie o współpracy – dyskusja) potwierdzono,
że powinno zostać zawarte Porozumienie pomiędzy: OPI, NCN, NCBR i MNISW. Celem
Porozumienia jest w szczególności doprecyzowanie zasad współpracy między instytucjami
finansującymi badania (MNiSW, NCN, NCBR) a OPI PIB w związku z potrzebą
uzgadniania wspólnego harmonogramu prac w systemie ZSUN I. Treść Porozumienia
będzie wspólnie ustalona i doprecyzowana (jeśli zaistnieje potrzeba, odbędzie się spotkanie
robocze w tym celu). Dotychczasowe uwagi w sprawie Porozumienia zostaną udostępnione
wszystkim stronom, bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu. Porozumienie będzie miało
charakter długofalowy, powstanie narzędzie do ujednolicania, które pozwoli na ułatwienie
konsultacji i wymianę informacji między stronami. Zgodnie z wnioskiem Dyr. A.
Kurkiewicza Porozumienie powinno zostać podpisane do końca października br.
- p. dr Tomasz Bzukała (NCN) zapytał Partnera o kierunek w jakim zmierza modularność
systemu, odpowiedzi udzielił p. Andrzej Oborzyński: do dnia dzisiejszego dokonano
analizy dwóch przykładowych sekcji wniosków, wnioski wszystkich typów jakie
występują w systemie, w sekcji „Wnioskodawca” oraz „Informacje ogólne o projekcie”.
Pod koniec września br. zostaną udostępnione wyniki, z uwzględnionymi
następującymi trzema ogólnymi uwagami:
1. prace nad ujednoliceniem – Partner wykona dla danej sekcji analizę i roześle ją do
poszczególnych Instytucji. Następnie Instytucje zweryfikują analizy pod swoim kątem,
czy istnieje możliwość ujednolicenia. Kolejnym etapem będzie spotkanie tzw. grupy
roboczej w celu ustalenia dalszej ścieżki postępowania, ustalenie jakie istnieją
możliwości ujednolicenia. Według Partnera nie musi być całkowitego ujednolicenia na
poziomie jednej sekcji, mogą istnieć dwa lub trzy warianty dla danej sekcji.
2. jak w praktyce będzie wyglądał proces decyzyjny, w odniesieniu do wykrytych
różnic, jakie umocowanie będą mieli przedstawiciele poszczególnych Instytucji podczas
spotkań tzw. grupy roboczej.
3. ujednolicenia będą potrzebne w sytuacji, gdy Komitet Sterujący będzie swoją decyzją
wprowadzał zmiany w sekcjach.
Na wniosek Dyr. A. Kurkiewicza Dyr. O Gajl przygotuje, w ciągu 8-9 dni roboczych,
harmonogram związany z pracami nad sekcjami, według przyjętej zasady: wszystkich

sekcji jest 9, można założyć, że praca nad jedną sekcją będzie trwała ok 6 tygodni
(prace OPI, NCN, NCBR, MNISW – należy ustalić czy uzgodnienia będą mogły odbywać
się drogą mailową), implementacje należy rozpoczynać sukcesywnie. Harmonogram
zostanie wysłany członkom Komitetu do obiegowej akceptacji. Cały proces powinien
zakończyć się wraz z końcem realizacji projektu.


W ramach pkt 6 agendy (Regulamin Komitetu Sterującego – propozycja zmian).
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, kontroli doraźnej ze strony CPPC, oraz na wniosek
Pana dr Tomasza Bzukały z NCN do Regulaminu Komitetu Sterującego ZSUN I zostaną
wprowadzone zmiany odnośnie częstotliwości organizacji posiedzeń Komitetu Sterującego.
Posiedzenia Komitetu będą odbywały się co najmniej raz na dwa miesiące,
dlatego w Regulaminie należy zmieć zapis w § 3 ustęp 3 na następujący:
„Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w obecności
Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu”.



Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I.
Wstępnie przyjęto, że następne posiedzenie odbędzie się w I połowie listopada br.
oraz uzgodniono, że kolejne spotkania będą się odbywać co dwa miesiące. Dodatkowo
członkowie Komitetu zgłosili kwestię włączenia problemu wyceny czasochłonności prac
pod względem analityczno – programistycznym, do agendy na przyszłe posiedzenie.

PODSEKRETARZ STANU
Piotr Dardziński
_________________________
Zatwierdzam

Sporządził: Marlena Mikołajczak (MNiSW)
Załączniki (2):
1. Agenda posiedzenia nr 7 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 15 września 2017 r.

