
 

 

  

 

Protokół z Posiedzenia nr 3 

Komitetu Sterującego Projektu  

„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”  
w dn. 28 września 2016 r. 

 

Trzecie 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 prowadzący odniósł się do pkt 4 agendy oraz poinformował uczestników, że  

w dn. 7 września 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli projektu ZSUN I (MNiSW, 

OPI PIB) w Instytucji Pośredniczącej (CPPC), którego tematem była realizacja projektu 

ZSUN I. W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestię proponowanych zmian w projekcie, 

o których dyskutowano podczas drugiego posiedzenia KS ZSUN I, tzn. wprowadzenia 

mechanizmu automatycznego przekazywania dokumentów z systemu ZSUN I do systemu 

EZD oraz alternatywnego do ePUAP sposobu podpisywania dokumentów w systemie 

ZSUN I. Instytucja Pośrednicząca poinformowała MNiSW i OPI PIB, że istnieją różne 

możliwości interpretacji sposobu wprowadzania zmian w projekcie (kwestia oceny, czy 

zmiana ma charakter istotny i dotyczy zagadnień, które podlegały ocenie w momencie 

kwalifikowania projektu ZSUN I do dofinansowania). W opinii MNiSW i OPI PIB 

proponowane zmiany w projekcie nie mają charakteru istotnego. W celu wyjaśnienia 

interpretacji kwestii budzących wątpliwości będą prowadzone dalsze rozmowy z Instytucją 

Pośredniczącą oraz Ministerstwem Rozwoju. Istnieje możliwość, że proponowane zmiany 

w projekcie ZSUN I zostaną zaakceptowane, jednak może się również zdarzyć, że w 

związku z różnym od MNiSW sposobem interpretacji zakresu zmian, propozycja zmian 

będzie musiała zostać wycofana, a ewentualne dodatkowe prace analityczno-

programistyczne nie będą finansowane ze środków POPC, lecz będą musiały pochodzić z 

innych źródeł (np. budżet państwa). 

 Ponadto prowadzący poinformował, że Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju) 

postuluje, aby wszystkie podmioty realizujące projekty finansowane ze środków 

strukturalnych, w tym POPC, częściej składały wnioski o płatność. Oznacza to, że 

partnerzy projektu ZSUN I będą musieli częściej niż dotychczas składać wnioski o płatność 

(częściej niż raz na kwartał). 

 Następnie Pan dr Andrzej Kurkiewicz poprosił przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania 

Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) o aktualizację informacji nt. 

działań realizowanych w projekcie ZSUN I. 

 Informacje przedstawił Pan Andrzej Oborzyński, który w ramach OPI PIB kieruje pracami 

merytorycznymi w projekcie ZSUN I. 



 

 

  

 

- W ramach Zadania nr 2 zakończono procedury przetargowe na zakup sprzętu 

informatycznego na potrzeby ZSUN I, w szczególności serwerów i  macierzy 

dyskowych. Około 30 września planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. 

- W ramach Zadania nr 3 prowadzone są prace, m.in. prace analityczne i 

inwentaryzacyjne, dot. integracji z systemami POL-on, PESEL, REGON, TERYT. 

Prace dotyczą m.in. sprawdzenia, czy system POL-on będzie mógł automatycznie 

zasilać swoimi danymi (np. dane nt. jednostek naukowych) wnioski składane w 

systemie ZSUN I. 

- W ramach Zadania nr 4 zaistniał spór prawny pomiędzy OPI PIB a dostawcą licencji  

na rozwiązania dla Zapasowego Centrum Danych ZSUN I. 

- W IV kwartale planowane jest m.in. kontynuowanie dotychczasowych prac w projekcie 

oraz rozpoczęcie prac w zakresie uwierzytelniania użytkowników w oparciu o ePUAP. 

 Po przedstawieniu sprawozdania przez OPI PIB Pan dr Andrzej Kurkiewicz zadał pytanie  

o to, na ile ww. spór prawny wpływa na realizację projektu. 

 W odpowiedzi przedstawiciel OPI PIB poinformował, że aktualnie kamień milowy 

dotyczący Zapasowego Centrum Danych nie jest zagrożony. Przewidywany scenariusz to 

ugoda przedsądowa z wykonawcą oraz ogłoszenie nowego przetargu. 

 Przedstawiciel NCN (Pan dr Tomasz Bzukała) zapytał, czy nastąpiły znaczne odstępstwa 

od planu realizacji ZSUN I w związku z ww. okolicznościami.  

 W odpowiedzi przedstawiciel OPI PIB poinformował, że prace prowadzone są zasadniczo 

zgodnie z planem. 

 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 

KRMC, po wyjaśnieniu uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, przyjął pierwszy 

raport sprawozdawczy dot. postępów w realizacji projektu ZSUN (za okres do 30 czerwca 

2016 r.). 

 Przedstawicielka OPI PIB (Pani Joanna Kuszlik-Cichosz) zapytała, kiedy Partner projektu 

otrzyma kolejną transzę płatności – na realizację prac w 3. kwartale oraz następną na 

kwartał 4. 

 W odpowiedzi przedstawiciel MNiSW Pan dr Andrzej Kurkiewicz poinformował, że 

MNiSW poczyni starania, aby przed 30 października obie transze zostały przesłane do OPI 

PIB. 

 W ramach spraw różnych (wdrożenie systemu antyplagiatowego – pismo NCBR) 

przeprowadzono dyskusję nt. propozycji NCBR rozważenia wdrożenia systemu IT, który 

sprawdzałby m.in. czy zgłaszane do NCBR, NCN i MNiSW wnioski o dofinansowanie nie 

dublują się oraz czy nie dotyczą realizacji projektów, które już wcześniej zostały 

zrealizowane (unikalność projektu). W dyskusji przedstawiono m.in. następujące 

informacje: 

- Postulat wdrożenia we współpracy z MNiSW bazy projektów dofinansowanych ze 

środków publicznych – będącej narzędziem dla MNiSW, NCN i NCBR w celu 



 

 

  

 

minimalizacji ryzyka podwójnego finansowania – wynika z zaleceń NIK po kontroli  

w NCBR w 2015 r. 

- NCN posiada własny system weryfikujący składane wnioski o granty. W opinii NCN 

możliwość wglądu w systemy innych podmiotów finansujących naukę (tj. NCBR i 

MNiSW) w celu weryfikacji składanych wniosków jest potrzebna i wskazana. Bywają 

wnioski, których treść w znacznym stopniu pokrywa się z innymi wnioskami (np. 

chronologicznie wcześniejszymi). 

- Postulowany przez NCBR system stanowiłby znaczne wsparcie dla ekspertów i 

pracowników obsługujących konkursy. 

- Bez zmian prawnych (zmian ustawy o zasadach finansowania nauki) nie jest możliwe 

uzyskiwanie przez inne podmioty dostępu do systemów IT/baz danych dotyczących 

wniosków o dofinansowanie składanych do NCN, NCBR i MNiSW.  

- Weryfikowanie unikalności wniosków projektowych jest w opinii OPI PIB trudne ze 

względu na wieloznaczność języka i terminologii, którymi posługują się podmioty 

wnioskujące o granty (możliwość modyfikowania słownictwa i używania synonimów  

w różnych wnioskach). Konieczne jest dlatego właściwe zdefiniowanie celu  

i funkcjonalności, które ma realizować system badający unikalność wniosków (np. 

badanie abstraktu i tytułu wniosku lub badanie określonego fragmentu wniosku; 

sprawdzanie, czy podobny projekt nie był wcześniej finansowany). 

 Podsumowując ww. dyskusję Pan dr Andrzej Kurkiewicz zaproponował, aby OPI PIB 

dokonał analizy dotyczącej wykonalności przedmiotowego systemu IT (funkcjonalność 

systemu, koszt, czas potrzebny na wykonanie systemu).  

 Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Przyjęto 

wstępnie, że czwarte posiedzenie KS odbędzie się 16 listopada br. o godz. 11:00. 

 

PODSEKRETARZ STANU 

Piotr Dardziński 

Zatwierdzam 

 

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW) 

Załączniki (2): 

1. Agenda posiedzenia nr 3 KS ZSUN I. 

2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 28 września 2016 r.  


