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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2018 roku 

Tytuł projektu Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II) 

Wnioskodawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Beneficjent Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Partnerzy Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 

Źródło finansowania 

Porozumienie nr POPC.02.03.01-00-0003/17-00 w ramach Programu 

operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 

nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa  

dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”,  

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora  

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.    

Całkowity koszt  
projektu 

 

27 622 859,00 zł 

Okres realizacji  
projektu 2.11.2017 - 31.10.2020 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>  

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych. 

W związku z planami dotyczącymi zmian w zakresie tzw. Ustawy 2.0, dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego, możliwa 

jest modyfikacja przepisów, które będą regulować niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ZSUN II. 

Tym niemniej zgodnie z obecnym stanem prawnym nie są wymagane dodatkowe działania o charakterze legislacyjnym. 

Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie  

w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą 2.0. Obecnie nie występują wyraźne ryzyka 

projektowe w tym zakresie.  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

13,16% Na dzień 31.03.2018 kwota wydatko-
wanych środków kwalifikowalnych w 
projekcie przez Lidera i Partnera wy-
nosi łącznie 2 387 028,98 zł, co sta-
nowi 8,63 % budżetu środków kwalifi-

kowalnych w projekcie (27 665 
764,70 zł). 

W okresie sprawozdawczym % wartość 
środków zaangażowanych w projekcie 
wynosi 15,46% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe  
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

M 1.1 – Sprzęt i licen-
cje niezbędne dla hur-
towni danych zostały 
zakupione i poprawnie 
zainstalowane/ skonfi-
gurowane. 

 10-2018 10-2018 W trakcie realizacji 

M 3.1 Model wymiany 
danych w wersji pod-
stawowej jest zaimple-
mentowany i wdrożony 
(kluczowy punkt tech-
niczny projektu – od tej 
chwili model działa pro-
dukcyjnie). 

 04-2019 04-2019 W trakcie realizacji 

M 3.3 Wykonano inte-
grację z Krajowym Wę-
złem Identyfikacji Elek-
tronicznej 

 09-2020 09-2020 W trakcie realizacji 

M 3.4 Hurtownia i mo-
del wymiany danych 
zostały wdrożone (reali-
zacja zadania została 
zakończona) 

 10-2020 10-2020 W trakcie realizacji 

M 4.1 Moduł central-
nego logowania jest za-
implementowany i zin-
tegrowany z modelem 
wymiany danych oraz 
wdrożony (kluczowy 
punkt techniczny pro-
jektu - od tej chwili mo-
duł logowania działa 
produkcyjnie). 

 05-2018 05-2018 W trakcie realizacji 

M 4.2 Moduł jest dosto-
sowany zoptymalizo-
wany, zintegrowany i 
wdrożony produkcyjnie 
(realizacja zadania zo-
stała zakończona). 

 01-2019 01-2019 W trakcie realizacji 

M 5.1 Zostały urucho-
mione pierwsze serwisy 
Usługi 5. Zdalna spra-
wozdawczość oraz au-
tomatyczne zasilanie 
rejestrów szkolnictwa 
wyższego i nauki (roz-
poczęcie świadczenia 
usługi) 

 09-2018 09-2018 W trakcie realizacji 

M 5.2 Uruchomione zo-
stały wszystkie serwisy 
Usługi 5. 

 07-2020 07-2020 W trakcie realizacji 

M 5.3 Wszystkie ser-
wisy Usługi 5 zostały 
zoptymalizowane, zin-
tegrowane i działają 
produkcyjne (realizacja 
zadania została zakoń-
czona, usługa jest kom-
pletna). 

 10-2020 10-2020 W trakcie realizacji 

M 6.1 Zostały urucho-
mione pierwsze serwisy 

 06-2018 06-2018 W trakcie realizacji 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Usługi 2 Udostępnianie 
maszynowe zasobów 
szkolnictwa wyższego i 
nauki (rozpoczęcie 
świadczenia usługi) 

M 6.2. Uruchomione 
zostały wszystkie ser-
wisy Usługi 2.  

 07-2019 07-2019 W trakcie realizacji 

M 6.3 Wszystkie ser-
wisy Usługi 2 zostały 
dostostosowane do po-
trzeb i działają produk-
cyjne(realizacja zada-
nia została zakoń-
czona, usługa jest kom-
pletna) 

 10-2019 10-2019 W trakcie realizacji 

M 7.1 Portal jest zaim-
plementowany, zinte-
growany z modelem 
wymiany danych i mo-
dułem logowania oraz 
wdrożony (kluczowy 
punkt techniczny pro-
jektu – od tej chwili por-
tal działa produkcyjnie). 

 08-2018 08-2018 W trakcie realizacji 

M 7.2 Portal jest dosto-
sowany, zoptymalizo-
wany i wdrożony pro-
dukcyjnie (realizacja 
zadania została zakoń-
czona) 

 04-2019 04-2019 W trakcie realizacji 

M 8.1 Powstała podsta-
wowa wersja bazy wie-
dzy 

 07-2019 07-2019 W trakcie realizacji 

M 8.2 Baza wiedzy zo-
stała osadzona w por-
talu obywatelskim i zo-
stała uruchomiona 
Usługa 1. Baza wiedzy 
(rozpoczęcie świadcze-
nia usługi) 

 10-2019 10-2019 W trakcie realizacji 

M 8.3 Baza wiedzy zo-
stała zoptymalizowana i 
uzupełniona (realizacja 
zadania została zakoń-
czona, usługa jest kom-
pletna) 

 10-2020 10-2020 W trakcie realizacji 

M 9.1 Powstała wersja 
bazowa katalogu usług 

 01-2019 01-2019 W trakcie realizacji 

M 9.2 Katalog usług zo-
stał osadzony w portalu 
i wdrożony, została uru-
chomiona Usługa 4 
Udostępnianie metada-
nych (rozpoczęto 
świadczenie usługi) 

 06-2019 06-2019 W trakcie realizacji 

M 9.3 Katalog usług zo-
stał zintegrowany z 
CRIP i wdrożony 

 04-2020 04-2020 W trakcie realizacji 

M 9.4 Katalog usług zo-
stał zoptymalizowany i 
zawiera kompletne in-

 10-2020 10-2020 W trakcie realizacji 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

formacje (realizacja za-
dania została zakoń-
czona, usługa jest kom-
pletna). 

M 10.1 Powstała pod-
stawowa wersja usługi 

 07-2019 07-2019 W trakcie realizacji 

M 10.2 Usługa została 
zintegrowana z porta-
lem i wdrożona, została 
uruchomiona Usługa 3 
Dostęp do danych oby-
watela (rozpoczęto 
świadczenie usługi) 

 10-2019 10-2019 W trakcie realizacji 

M 10.3 Usługa została 
zoptymalizowana pod 
kątem użyteczności, ja-
kości i wydajności (rea-
lizacja zadania została 
zakończona, usługa 
jest kompletna). 

 10-2020 10-2020 W trakcie realizacji 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Wskaźniki kluczowe 

Wskaźniki produktu 

1. Liczba podmiotów, które 
udostępniły  on-line ISP 

szt. 2 10-2019 0 

2. Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
ISP 
(nie dotyczy) 

szt. 0 Nie dotyczy 0 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów zawie-
rających ISP 

szt. 19000000 10-2019 0 

4. Liczba utworzonych API szt. 8 10-2020 0 

5. Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line poprzez 
API 

szt. 9 10-2020 0 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

1. Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
ISP 

szt. 5900000 10-2020 0 

Wskaźniki specyficzne dla projektu 

Wskaźniki produktu 

1. Rozmiar zdigitalizowanej 
ISP 
(nie dotyczy) 

TB 0 Nie dotyczy 0 

2. Rozmiar udostępnionych 

on-line ISP 

TB 2,1 10-2020 0 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

1. Liczba wygenerowanych 
kluczy API 
(nie dotyczy) 

szt.  0 Nie dotyczy 0 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy projektu ZSUN II 
 
 

nd nd nd 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz przedsiębiorstw 
innowacyjnych 

10-2019 nd nd 

Zasoby niematerialne nauki i 
szkolnictwa wyższego oraz 
przedsiębiorstw innowacyjnych 

10-2019 nd nd 

Zasoby materialne nauki i szkol-
nictwa wyższego 

10-2019 nd nd 

Podmioty szkolnictwa wyższego i 
nauki, podmioty innowacyjne oraz 
wspierające naukę 

10-2019 nd nd 

Potencjał naukowy i kształcenie 10-2019 nd nd 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Nie dotyczy projektu ZSUN II nd nd nd 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadza-
nia ryzykiem 

nowe ryzyko związane z za-
kupem sprzętu i licencji 
na potrzeby hurtowni da-
nych: wzrost cen hurtowni 
danych (sprzęt i oprogramo-
wanie wraz z opieką po-
sprzedażową) o około 10-
15% w maju 2018 r. 

średnia średnie Podjęto działania reduku-
jące ryzyko: ogłoszono 
niezwłocznie przetarg i 
wyłoniono wykonawcę, 
umowa została podpisana 
w dn. 30.03.2018 r. 
W wyniku zastosowania 
reakcji nie wystąpiło ry-
zyko wtórne i rezydualne, 
zakup zostanie zrealizo-
wany zgodnie z założo-
nym budżetem i zakre-
sem. W rejestrze zmie-
niono status ryzyka 
na „zamknięte”. 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Na etapie składania wniosku o dofinanso-

wanie projektu zdiagnozowano ryzyka 

projektowe. W okresie od 1.01.2018 – 

31.03.2018 odbyły się trzy przeglądy, 

żadne z uprzednio zdefiniowanych ryzyk 

się nie zmaterializowało; podlegają one 

dalszej obserwacji.  

 

nd nd nd 

8. Dane kontaktowe:  
 

Marlena Mikołajczak 

Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego 

DIR 

Ekspert 

22 529 22 25 

marlena.mikolajczak@mnisw.gov.pl 
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