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Projekt „www.muzeach”.
Raport z działań w II kwartale 2021 r.

Projekt „www.muzeach” ma na celu powszechne udostępnienie zasobów 
cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Należą do nich:

• Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu),
• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
• Muzeum Narodowe w Lublinie,
• Muzeum Narodowe w Szczecinie,
• Muzeum – Zamek w Łańcucie. 

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji (cyfryzacji) 
i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów.

Jego głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych z wielu muzeów 
w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – co poprawi także dostęp  
do oferowanych zasobów kultury. 

Adresatami projektu są m.in.: osoby zainteresowane sztuką i historią, naukowcy, 
wykładowcy akademiccy, studenci, nauczyciele, uczniowie, muzealnicy, hobbyści 
i turyści. Jego realizacja ułatwi także domową i rodzinną edukację kulturową. 
Jest ona postrzegana, jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania 
tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

cyfrową dostępnością i użytecznością informacji 
sektora publicznego.
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Pałac w Wilanowie od strony dziedzińca głównego Muzeum Narodowe w Szczecinie – gmach przy ul. Wały Chrobrego 3

Fasada główna Zamku w Łańcucie Fasada frontowa Zamku w Lublinie

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od strony wejścia głównego
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Postęp prac
w II kwartale 2021 r.
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Zadanie 1.
Administracja projektem  
i koordynacja działań

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Prowadzono działania związane z zarządzaniem projektem, w tym: 
koordynację prac i obsługę zmian w projekcie, spotkania międzymuzealnego 
zespołu projektowego, przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień 
publicznych, korespondencję z instytucją pośredniczącą – Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa.

W związku ze stanem pandemii COVID-19 część prac w projekcie odbywała 
się zdalnie. Pod koniec kwartału pracownicy lidera i partnerów powrócili  
do pracy stacjonarnej w siedzibach swoich instytucji.

Wszystkie bieżące wnioski o płatność są zatwierdzone. Podpisany został 
aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie. Otrzymaliśmy protokół pokontrolny 
z kontroli prowadzonej przez instytucję pośredniczącą. Odbyła się kontrola 
realizowana przez Izbę Administracji Skarbowej, jednak otrzymaliśmy 
informację o ponownym wyborze próby, co przedłuży prace i opóźni 
otrzymanie przez beneficjenta protokołu pokontrolnego.
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Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów  
– fotografia z opisem

Procedowanie w postępowaniu na tłumaczenia opisów fotografii okazało 
się bardzo skomplikowane, przez co przedłużyła się procedura wyłonienia 
wykonawcy, samo postepowanie zostało rozstrzygnięte, a umowy są w trakcie 
podpisu. Jest ustalony harmonogram tłumaczeń. Zakończenie prac nad 
realizacją tego zadania ma nastąpić w planowanym terminie.

Proces digitalizacji jest w trakcie realizacji, powstają opisy metadanowe 
i popularyzatorskie, wykonywana i weryfikowana jest fotografia 
dokumentacyjna.

W I i II kwartale była utrudniona organizacja procesu digitalizacji w części 
wymagającej zaangażowania konserwatorów ze względu na pandemię 
COVID-19 i zmienioną organizację pracy w instytucjach. W rezultacie zostało 
zdigitalizowanych mniej obiektów, niż planowano, ale więcej fotografii 
wykonanych wcześniej zostało przetworzonych i przygotowanych do 
przyjęcia do archiwum.

Rozwiązane zostały problemy z systemem iArt związane z komunikacją 
z systemem strony z multiwyszukiwarką.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na 2021 r. zaplanowane są 
do digitalizacji 863 obiekty, z czego w pierwszym kwartale zdigitalizowano 
223. Opóźnienie wynika ze specyfiki procesu reinwentaryzacji. 
Reinwentaryzacja i digitalizacja płaskich obiektów archiwalnych,  
np. dokumentów i zdjęć, charakteryzują się dużo szybszym tempem niż 
digitalizacja obiektów przestrzennych, dlatego w najbliższych kwartałach 
instytucja deklaruje wykonanie digitalizacji zgodnie z harmonogramem 
i zniwelowanie opóźnień.
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Muzeum Narodowe w Lublinie ze względu na pandemię COVID-19 nie 
wykonało pełnego planu digitalizacji w 2020 r. W związku z tym w 2021 r. 
zaplanowano digitalizację dodatkowych 100 obiektów. W II kwartale 2021 r. 
nie udało się nadrobić ww. zaległości z powodu dłuższej nieobecności 
w pracy jednego z fotografów. W kolejnym półroczu do zdigitalizowania 
zostało 339 obiektów. Realizowane są także prace związane z uzupełnianiem 
i aktualizacją treści na nowej stronie WWW instytucji (prace nad jej 
dostosowaniem prowadzone były w zeszłym roku), audyt WCAG nowej strony 
przebiegł pomyślnie (obecnie realizowane są zalecenia).

Muzeum Narodowym w Szczecinie zweryfikowało, wprowadziło do iArt 
i przygotowało do publikacji 605 obiektów. Planowane jest przyspieszenie 
tego procesu, jednak obecna wersja systemu nie pozwala na uaktualnienie 
metadanych obiektów, które już istnieją w iArt, poprzez import danych 
z Excel. Umożliwienie update’u z Excela na pewno bardzo ułatwi 
i przyśpieszy pracę. Planowane wykonanie update’u jest przewidziane na 
lipiec 2021 r. Instytucja deklaruje, że do końca sierpnia powstaną wszystkie 
noty do obiektów i zostanie tylko ich wprowadzenie do iArt. Muzeum 
kończy prace konserwatorskie nad obiektami. Zamknięto także prace nad 
optymalizacją serwera IIS, co umożliwiło sprawne i szybsze przesyłanie 
danych z systemu iArt do galerii internetowej Muzeum Narodowego 
w Szczecinie oraz strony z multiwyszukiwarką – wmuzeach.pl.

Muzeum-Zamek w Łańcucie przekroczył 90% realizacji wskaźnika dot. liczby 
zdigitalizowanych w projekcie obiektów. Instytucja odnotowała przekroczenie 
budżetu na tłumaczenia, w związku z czym dokonuje przesunięć oszczędności 
z innych zadań. Obecnie na ukończeniu są prace związane z ogłoszeniem 
przetargu na dostosowanie strony WWW.

https://wmuzeach.pl/
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Zadanie 3.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zadanie w swojej 
zasadniczej części jest zakończone. Wytworzono dokumentację wszystkich 
obiektów tj.: gigapixel dla 25 obiektów i RTI dla 50 obiektów. Pozostała 
publikacja dokumentacji – w II kwartale 2021 r. przeprowadzono testy  
dot. publikacji z udziałem wykonawcy strony z multiwyszukiwarką.

Muzeum Narodowe w Szczecinie po długich konsultacjach ogłosiło 
przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji RTI dla 29 obiektów. 
Nadesłane oferty są w tej chwili w konsultacji prawniczej.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie odebrano dokumentację 3D obiektów  
od wykonawcy i zakończono realizację prac digitalizacyjnych w zadaniu.
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Zadanie 4.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych 
i skanowania światłem strukturalnym

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zadanie jest realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Trwa realizacja umowy na dokumentację 
fotogrametryczną rzeźb ogrodowych – po zakończonym etapie prac 
pomiarowych trwa obróbka danych. Do umowy na dokumentację 
fotogrametryczną Bramy Głównej zgłoszono uwagi, wykonawca w pierwszej 
połowie lipca przekaże materiał z usuniętymi usterkami. Realizowany jest 
również proces digitalizacji obiektów z wykorzystaniem techniki skanowania 
z oświetleniem strukturalnym – trwają pomiary i obróbka danych.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zadanie jest opóźnione. 
Udało się odebrać i rozliczyć poprawioną dokumentację wykonaną techniką 
skanowania z oświetleniem strukturalnym. Dokumentacja fotogrametryczna 
nie jest jeszcze odebrana. Ekspert lidera projektu zapoznał się 
z przekazanym przez wykonawcę poprawionym materiałem i przedstawił 
szczegółowe uwagi. Muzeum POLIN przekazało uwagi do wykonawcy, 
odpowiedź wpłynęła 1 lipca 2021 r. Rozliczenie tej części zadania zostało 
przesunięte na III kwartał 2021 r. Trwają przygotowania do digitalizacji Kuczki 
z Szydłowca – w lipcu rozpocznie się konserwacja obiektu. W następnym 
kroku odbędzie się szacowanie ceny na jej digitalizację 3D.

Muzeum Narodowe w Szczecinie po długich konsultacjach ogłosiło 
przetarg nieograniczony na skanowanie światłem strukturalnym wraz 
z opracowaniem modeli i przygotowaniem do publikacji dla 5 obiektów  
oraz dokumentację fotogrametryczną, opracowanie modeli i przygotowanie 
do publikacji dla 29 obiektów. Nadesłane oferty są w tej chwili w konsultacji 
prawniczej.
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W Muzeum-Zamku w Łańcucie odebrano dokumentację 3D obiektów  
od wykonawcy i zakończono realizację prac digitalizacyjnych w zadaniu.

Kamień milowy w zadaniu nie został osiągnięty w terminie ze względu 
na opóźnienie w procedurze przetargowej w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie oraz konieczność poprawienia przedmiotu zamówienia przez 
wykonawcę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obecnie odebranych jest 
41% zaplanowanych modeli, jednak znaczna część obiektów ma już wykonane 
pomiary i kamień milowy powinien zostać osiągnięty do końca sierpnia 2021 r.
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Zadanie 5.
Dokumentacja i publikacja danych 
przestrzennych z wykorzystaniem Systemu 
Informacji Przestrzennych (GIS)

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odebrało produkty drugiego 
etapu umowy na wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 4 pomieszczeń 
pałacu (Gabinet przed Galerią, Galeria Obrazów Zwana Muzeum, Galeria 
Krajobrazów, Aneks przy Galerii Krajobrazów). Konserwatorzy i historycy 
sztuki będą w najbliższym czasie wydzielać zabytkowe obiekty dekoracyjne 
w ww. wnętrzach oraz opracowywać dane opisowe dla tych obiektów. 
Konieczna była zmiana w zespole konserwatorów opracowujących dane  
do GIS. Zespół GIS opracowuje dane w systemie, wprowadza dokumentacje 
fotogrametryczne do przestrzennej bazy danych, wykonuje obrysy dla 
obiektów dekoracyjnych, wprowadza dane opisowych do systemu GIS.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie zakończone zostały prace 
nad pozyskaniem i częściowym opracowaniem przestrzennych danych 
punktowych do wprowadzenia do bazy GIS na podstawie skanów zasobu 
kartograficznego towarzyszącego wykazom toponimów pomorskich (Die 
Flurnamensammlung) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
Prace zakończono protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
Przygotowywany jest OPZ do opracowania geoportalu. Trwa analiza struktury 
roboczych danych przestrzennych i opisowych pod kątem migracji do 
bazy MSSQL przygotowanego geoportalu opartego na platformie ArcGIS. 
Trwają prace nad opracowaniem językoznawczym opisowych danych 
źródłowych dotyczących dawnych nazw terenowych na podstawie zbioru 
spisów toponimów z terenu przedwojennej prowincji Pomorze w zakresie 
ówczesnych jednostek administracyjnych: Kreis Belgard (Białogard), Butow 
(Bytów), Naugard (Nowogard) i Saatzig (Szadzko), oraz ich przygotowanie 
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do powiązania z punktowymi danymi przestrzennymi z zasobu źródeł 
kartograficznych towarzyszących wykazom nazw toponimów  
(Die Flurnamensammlung) i zamieszczenia w bazie GIS. Te prace zakończą 
się 15 września 2021 r.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie zadanie jest realizowane zgodnie 
z planem i harmonogramem. Obecnie najważniejsze ryzyka dotyczą 
obróbki danych i umieszczenia ich w systemie iART oraz stworzenia opisów 
popularyzatorskich do wnętrz. Zespół projektowy pracuje nad wykonaniem 
opisów wnętrz i obiektów na mapie, zgodnie z zapisami WoD i SW.
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Zadanie 6.
Budowa wspólnej strony z multiwyszukiwarką

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Trwa realizacja umowy na budowę strony internetowej z multiwyszukiwarką. 
Trwają odbiory części 3 zamówienia – wersja demonstracyjna serwisu 
internetowego w wersjach desktopowej, tabletowej i mobilnej.

Problemy z komunikacją między systemem strony z multiwyszukiwarką, 
a systemem iArt zostały już rozwiązane, ale spowodowały opóźnienie 
integracji systemów, które wpływa na ostateczny termin zakończenia 
umowy. Został podpisany aneks do umowy. Dodatkowe prace związane 
z dostosowaniem API systemu iArt zostały wykonane z budżetu Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Trwa integracja systemów iArt u partnerów z multiwyszukiwarką. Tworzone 
są teksty na stronę (regulamin itp.). Trwa analiza rozwiązań chmurowych 
hostowania systemu multiwyszukiwarki. Startują testy strony z użytkownikami.
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Zadanie 7.
Promocja

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Trwa realizacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
firmę zewnętrzną. Wykonawca realizuje zadania związane z administracją 
strony informującej o projekcie i publikacją artykułów.

Zespół ds. promocji zintensyfikował pracę i częstotliwość spotkań. Odebrano 
opracowany na podstawie przekazanych materiałów raport z realizacji 
projektu. Trwają przygotowania do Dni Otwartych Funduszy Europejskich we 
wrześniu 2021 r. Planowane są wejście na żywo z kamerą oraz prezentacja 
przygotowanego wcześniej materiału filmowego. Prezentacja będzie 
dotyczyła ogólnego omówienia idei projektu oraz instytucji, a dodatkowo 
zaprezentowana zostanie jedna z technik digitalizacji – gigapixel. Dwie 
osoby z zespołu ds. promocji uczestniczyły w szkoleniu dot. obowiązku 
informacyjno-promocyjnego organizowanym przez instytucję pośredniczącą.

W Muzeum Narodowym w Lublinie 15 maja 2021 r. w trakcie Nocy Muzeów 
(online) miała miejsce prezentacja pt. „Najciekawsze przedstawienia zwierząt 
ze zbiorów archeologicznych Muzeum Narodowego w Lublinie”, podczas 
której pokazano dwa obiekty zdigitalizowane w 3D w ramach projektu – na 
slajdach znalazła się informacja na temat projektu i dofinansowania z UE.
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Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane  
z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej 
– sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane 
związane z adaptacją pomieszczeń

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pozostała do realizacji 
część związana z usługą budowlaną w serwerowni, tj. instalacja systemu 
automatycznego gaszenia i podłogi technicznej. Umowa z wykonawcą jest 
podpisana, trwa realizacja działania. Urząd Dzielnicy Wilanów dwukrotnie 
przekroczył ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi ws. zgody na 
budowę, co powoduje przekroczenie daty kamienia milowego.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie zakończono dostawy sprzętu i tym samym 
zakończono całość zadania.
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Zadanie 9.
Szkolenie pracowników

Zespół projektowy zdecydował o przeznaczeniu oszczędności z zadania na 
dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci. Wymaga ono jednak 
zgody instytucji pośredniczącej. Konsorcjum wystąpi o zgodę po aktualizacji 
HRF przez wszystkich partnerów, ponieważ dopiero wtedy będziemy 
znać formalnie wysokość oszczędności. Pracownik Muzeum Narodowego 
w Szczecinie kończy drugi semestr studiów podyplomowych z zakresu GIS.
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Zadanie 10.
Działania edukacyjne prowadzone  
przez instytucje
Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Lider jest w kontakcie 
z partnerami. Ścieżki opracowane w ramach pierwszej umowy z budżetu 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zostały odebrane. Została 
zrealizowana umowa na drugą część ścieżek edukacyjnych.

Do ścieżek edukacyjnych wytypowano 9 obiektów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, które nie znalazły się na projektowej liście do digitalizacji. 
Trzy z nich niestety muszą być wymienione, ale pozostałe uda się dodatkowo 
zdigitalizować i umieścić w zespołach przewidzianych w projekcie.
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Realizacja wskaźników
na dzień 30 czerwca 2021 r.

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego [sztuki]: 

5324 (850 w tym kwartale) / 7173
Rozmiar zdigitalizowanej informacji 

sektora publicznego [TB]: 

5,055 / 3,300

2019 kw. II 2019 kw. III 2019 kw. IV 2020 kw. I 2020 kw. II 2020 kw. III 2020 kw. IV 2021 kw. I 2021 kw. II
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Realizacja harmonogramu

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. 

W związku ze stanem pandemii COVID-19 pozostają otwarte dodatkowe 
ryzyka zidentyfikowane wiosną 2020 r. Opóźnienia względem 
harmonogramu odnotowano w zadaniu 2 Digitalizacja i publikacja 2D 
muzealiów – fotografia z opisem (w działaniu dotyczącym tłumaczeń 
opisów na język angielski) oraz zadaniu 8 Rozwój infrastruktury – zakupy 
związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej – sprzęt 
i oprogramowanie, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń. 
Do tej pory nie zidentyfikowano bezpośredniego zagrożenia terminowego 
osiągnięcia wskaźników i zakończenia projektu.
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Inne informacje

Podpisano kolejny, czwarty aneks umowy o dofinansowanie. Obecnie 
zgłaszane zmiany w projekcie będą wymagały ponownego aneksowania 
umowy. Wszystkie wnioski o płatność są zaakceptowane i rozliczone.
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Problemy i trudności

1. Wyzwaniem będzie import tłumaczeń do programu – konieczne jest 
opracowanie skryptu, który zapewni automatyczny import tłumaczeń  
do systemu iArt. Jeśli wspomniane funkcjonalności nie zostaną 
opracowane na czas, będzie to zagrożenie dla publikacji odwzorowań 
wraz z kompletem danych na stronie z multiwyszukiwarką.

2. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zgłasza, że słabym punktem jest 
system iArt, który działa w tej instytucji bardzo wolno: wprowadzenie 
jednego obiektu trwa nawet dwie godziny, brakuje w nim też wciąż 
funkcjonalności pozwalającej na hurtowy import multimediów (miało być 
to wykonane do 25 czerwca).

3. Zgodnie ze zgłoszeniem Muzeum Narodowego w Szczecinie, aby 
można było szybko wprowadzić przetłumaczone na język angielski noty 
popularyzatorskie oraz słowniki do systemu iArt, należy jak najszybciej 
zlecić wykonanie mechanizmu update’u danych z Excela  
do iArt. Mechanizm takiego update’u powinien umożliwiać nadpisywanie 
zawartości istniejących już w iArcie obiektów oraz nadpisywanie haseł 
słownikowych. Dodatkowo wszyscy partnerzy powinni jak najszybciej 
zaakceptować przesłane przez zespół iArt instrukcje do słowników oraz 
słownik „Rodzaje obiektów”. Inaczej grozi nam niedotrzymanie terminu 
wykonania tego zadania.

4. Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy na przebudowę 
serwerowni u lidera projektu powoduje przekroczenie daty kamienia 
milowego.
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5. Część problemów z systemem iArt nie została jeszcze rozwiązana. 
Błędy w systemie generują ryzyko związane z późniejszą współpracą 
z multiwyszukiwarką. Dodatkowo wolne działanie i brak części 
funkcjonalności związanych z importem danych generuje ryzyko 
opóźnienia prac. Lider zorganizował spotkania z wykonawcą systemu 
iArt oraz wykonawcą strony z multiwyszukiwarką wmuzeach.pl. 
Niestety zespół projektu iArt nie rozstrzygnął jeszcze wszystkich kwestii 
spornych w zakresie formy zapisu danych przeznaczonych do publikacji 
w projekcie „www.muzeach”, co wstrzymuje część prac wykonawcy 
multiwyszukiwarki. 
 
a. Konieczne jest napisanie narzędzia/skryptu pozwalającego na update 
istniejących już w systemie obiektów z arkuszy Excel. 
 
b. Konieczne jest rozwiązanie problemu importu tłumaczeń do iArt.

6. Kamień milowy w zadaniu 4 nie został osiągnięty w terminie ze względu 
na opóźnienie w procedurze przetargowej w MNS oraz konieczność 
poprawienia przedmiotu zamówienia przez wykonawcę w MHZP. 
Obecnie odebrane jest 41% zaplanowanych modeli, jednak znaczna 
część obiektów ma już wykonane pomiary i kamień milowy powinien 
zostać osiągnięty do końca sierpnia 2021 r.

https://wmuzeach.pl/
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wzrost kosztów 
projektu (zmiana 
warunków 
rynkowych dla 
kluczowych dla 
realizacji projektu 
materiałów 
i usług)

średnie

naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem:
• technicznym – brak 

możliwości rozwoju 
infrastruktury 
technicznej

• czasowym – problemy 
z realizacją założonego 
harmonogramu prac

• finansowym – brak 
środków na zadania 
bieżące

duży

poszukiwanie dodatkowych 
źródeł finansowania, rzetelne 
przygotowywanie kosztorysów 
projektu, konstruowanie 
budżetów rezerwowych, 
odpowiednia strategia 
z dostawcami

otwarte

nierzetelne 
wykonanie umów 
przez firmy 
zewnętrzne

średnie

• opóźnienia 
harmonogramu

• ryzyko zwrotu 
pozyskanych dotacji 
celowych

• procesy cywilno-
prawne

duży

rzetelne przygotowanie 
zakresu usługi, uzgodniona 
metoda weryfikacji usługi, 
stała kontrola nad pracami 
wykonawcy, współpraca ze 
sprawdzonymi partnerami

otwarte

niewywiązanie 
się z obowiązków 
partnerów 
projektu

niskie

• opóźnienia 
harmonogramu

• ryzyko zwrotu 
pozyskanych dotacji 
celowych

• procesy cywilno-
prawne

duży

dobrze przygotowana 
umowa partnerska, wspólna 
metodologia zarządzania 
projektem

otwarte

opóźnienia 
administracyjne 
(przetargi, 
pozwolenia, 
certyfikaty, 
zachowanie 
procedur 
administracyjnych)

duże

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
– wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zakresu projektu

średni

adekwatne zaplanowanie 
rozwoju projektu pod 
względem czasowym; 
systematyczne raportowanie 
i weryfikacja realizacji zakresu 
projektu

otwarte
rezydualne
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zmiany 
w technologii, 
problemy 
sprzętowe

niskie

• naruszenie 
realizacji projektu 
pod względem 
czasowym – chwilowe 
wstrzymanie 
prac, opóźnienia 
w harmonogramie prac

znaczący

dopasowanie technologii do 
potrzeb instytucji, prawidłowe 
konstruowanie umów z firmami 
zewnętrznymi

otwarte

zmiana struktury 
danych 
źródłowych

niskie

naruszenie struktury 
danych źródłowych do 
udostępniania w ramach 
kolekcji muzealnych 
i multiwyszukiwarki, 
uniemożliwiające 
wyszukiwanie 
zbiorów w oparciu 
o przygotowany interfejs 
wyszukiwarki

duży

bieżący monitoring 
zgodności API, ewentualne 
dostosowywanie 
multiwyszukiwarki do API 
systemów ewidencyjnych 
w ramach prac 
związanych z utrzymaniem 
multiwyszukiwarki

otwarte

nieskuteczności 
i niepowodzenia 
we wdrażaniu 
nowych techno- 
logii

niskie

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
– wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zakresu projektu

• rezygnacja z wdrożenia 
nowych rozwiązań, np. 
informatycznych

znaczący

adekwatne zaplanowanie 
rozwoju projektu pod 
względem technologicznym, 
dopasowanie technologii 
do po trzeb instytucji, silny 
system kontroli postępów 
i skuteczności wdrożenia 
nowych rozwiązań

otwarte

brak 
odpowiedniej 
infrastruktury 
sprzętowej (m.in. 
sieci, stanowisk 
komputerowych)
dministracyjnych)

średnie

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
– wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zakresu projektu

• rezygnacja z wdrożenia 
nowych rozwiązań, np. 
informatycznych

duży

zapewnienie odpowiedniego 
zaplecza sprzętowego oraz 
osoby nadzorującej projekt 
od strony infrastruktury 
technicznej

otwarte
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niezrealizowanie 
harmonogramu 
spowodowane 
czynnikiem 
ludzkim (np. 
zwolnieniami 
lekarskimi)

średnie

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
- wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie 
prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zwrotu dotacji 
celowych

znaczący

zbilansowana alokacja 
członków zespołu, którzy będą 
w stanie przejąć dodatkowe 
obowiązki, redundancja 
kluczowych stanowisk, 
pozyskanie i wyszkolenie 
dodatkowej kadry

otwarte 
rezydualne

kłopoty 
z komunikacją 
pionową 
i poziomą 
w instytucji lidera 
i partnerów

duże
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni

systematyczne raportowanie 
i weryfikacja realizacji zakresu 
projektu, uzgodniony kanał 
komunikacyjny w zespole

otwarte
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problemy 
techniczne 
z systemami 
zewnętrznymi 
do rozliczeń 
i ogłaszania 
zamówień 
publicznych

średnie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni
sprawna komunikacja 
z partnerami i IP, opracowanie 
rozwiązań alternatywnych

otwarte

ry
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 s
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zdarzenia 
losowe, decyzje 
personalne 
Dyrekcji, 
zaangażowanie 
członków zespołu 
projektowego 
do innych 
zadań, nadmiar 
bieżących 
obowiązków, 
nałożenie się 
zadań bieżących 
pracowników 
z zadaniami
w projekcie

średnie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni

określenie zastępstw, 
reorganizacja zadań 
kwartalnych; nadanie 
priorytetów działania dla 
projektu

otwarte
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ryzyko 
niedotrzymania 
terminów ze 
względu na 
zamknięcie 
instytucji 
partnerów 
z powodu 
wprowadzenia 
stanu epidemii

duże
naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym

znaczący

wdrożenie narzędzi pracy 
i komunikacji zdalnej, 
wprowadzenie dodatkowych 
procedur

otwarte

ry
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 e

ko
no

m
ic

zn
e

trudności 
w uzyskiwaniu 
środków na 
zapewnienie 
wkładu własnego 
od organizatorów 
ze względu 
na obciążenie 
budżetu państwa, 
w tym budżetu 
organizatorów 
skutkami 
epidemii; 
dodatkowo 
zmniejszenie przy 
chodów własnych 
partnerów 
w związku 
z zawieszeniem 
działalności 
kulturalnej

ryzyko 
niewykonania 
założonego 

planu 
i za- kresu 
projektu

ryzyko niewykonania 
założonego planu i za- 
kresu projektu

duży beneficjent nie ma wpływu na 
ryzyko otwarte
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opóźnienia 
w dostawach 
z uwagi na stan 
epidemiologiczny 
i trudności 
w dostawie 
komponentów 
z Chin

niskie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni

zmiana harmonogramu 
projektu, realizacja zadań 
w projekcie z wykorzystaniem 
posiadanego aktualnie sprzętu

otwarte
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nieterminowa
ocena wniosków 
o płatność 
i dokumentów do 
aneksu umowy 
o dofinansowanie
przez IP

wysokie

naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym, naruszenie 
płynności finansowej

duży

usprawnienie komunikacji 
z IP, rozszerzenie kontaktu 
z IP poza opiekuna projektu, 
w razie potrzeb kontakt z IZ

otwarte
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zmiana ustawy 
prawo zamówień 
publicznych 
od stycznia 
2021 skutkująca 
wydłużeniem 
przygotowania 
dokumentów do 
postępowania

średnie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym,

średnie

publikacja postepowań 
w roku 2020, przygotowanie 
specyfikacji zamówień 
z wyprzedzeniem

otwarte
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Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Muzeum Narodowe w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Muzeum – Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Projekt realizowany 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 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Proszę, pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten raport


