
ZARZi\DZENIE Nr~=1l6 MIIl8 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~ {,uJ~O 2018 r. 

w sprawie okreslenia sposobu zarz~dzania inicjatywami w Urz~dzie Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostkach organizacyjnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 
w zwi'lZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'l.dzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz'l.dzenie okreSla sposob zarz'l.dzania inicjatywami w ramach Procedury 
Pelnej i Procedury Uproszczonej (zwanymi dalej PP, PU) w Urz~dzie Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostkach organizacyjnych. 

2. 0 procedowaniu inicjatywy wlasciw'l. Procedur'l. decyduje ilosc punktow 
wynikaj'l.cych z Raportu "SIT A" zgodnie z za1'l.cznikiem Nr 1 do niniejszego zarz'l.dzenia. 
PP obejrnuje projekty, ktore otrzymaj'l. powyzej 60 punktow. Projekty, ktore otrzymaj'l. 60 i 
mniej punktow zostaj'l. obj~te PU. 

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach inicjatywy niespelniaj'l.ce warunku, 
o ktorym mowa w ust. 2, mog'l. zostac obj~te PP na podstawie decyzji Dyrektora Wydzialu ds. 
Zarz'l.dzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

4. Wszystkie inicjatywy S'l. przygotowywane i rejestrowane w informatycznym 
Systemie Monitorowania Projektow (zwanym dalej SMP): 
1) dla PP przed wprowadzeniem zadania do budzetu Miasta Lodzi lub przed planowanym 

rozpocz~ciem realizacji (z uwzgl~dnieniem czasu niezb~dnego do przeprocedowania 
inicjatywy - zgodnie z za1'l.cznikiem Nr 2 do niniejszego zarz'l.dzenia); 

2) dla PU po wprowadzeniu zadania do budzetu Miasta Lodzi. 

§ 2. W niniejszym zarz'l.dzeniu, podczas realizacji etapow zarz'l.dzania inicjatywami, 
opisanych w za1'l.czniku Nr 2 do niniejszego zarz'l.dzenia oraz w dalszym zarz'l.dzaniu 
inicjatywami i Projektami, obowi'l.zuj'l.nast~puj'l.ce skroty i definicje: 
1) Prezydent (PML) - Prezydent Miasta Lodzi; 
2) Wiceprezydent (WP) - Zast~pca Prezydenta Miasta Lodzi, wlasciwy dla Zglaszaj'l.cego; 
3) Kolegium Prezydenta (KPML) - Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi; 
4) Skarbnik (SM) - Skarbnik Miasta Lodzi; 
5) Sekretarz (Sek.) - Sekretarz Miasta Lodzi; 
6) Wydzial ds. Zarz'l.dzania Projektami (ZPr) - Wydzial ds. Zarz'l.dzania Projektami 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi; 
7) Biuro Strategii Miasta (BS) - Biuro Strategii Miasta w Departamencie Architektury 

i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi; 
8) Biuro Architekta Miasta (BAr) - Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury 

i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi; 
9) Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Lodzi; 
10) Radca Prawny (Pr) - pracownik Wydzialu Prawnego w Departamencie Prezydenta 

Urz~du Miasta Lodzi lub osoba zatrudniona do prowadzenia obslugi prawnej w miejskiej 
j ednostce organizacyj nej ; 



II)Zglaszajq.cy (Zg) - kom6rka organiza.cyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska jednostka 
organiza.cyjna odpowiedzialna za przygotowanie i formalne zgloszenie inicjatywy 
(zglaszajqcy moze wycofae inicjatyw~ na kaZdym etapie zarzqdzania inicjatywami); 

12) Inicjatywa - propozycja merytoryczna, kt6ra po ostatecznym zatwierdzeniu moze zostae 
zrealizowanajako Projekt; 

13) Arkusz lnicjatywy - formularz sluzqcy do zgloszenia inicjatywy do ZPr, zawierajqcy 
podstawowe informacje 0 zglaszanym pomysle, takie jak cele do osiqgni~cia, ramy 
czasowe, szacunkowe koszty, itp. ; 

14) Biezqca dzialalnose Miasta Lodzi - wszystkie sprawy publiczne nalezqce do zakresu 
dzialania Miasta Lodzi, niezastrzezone ustawami na rzecz innych podrniot6w, 
realizowane w spos6b ciqgly, w utrwalonym schemacie dzialania i nieposiadajqce cech 
Projektu; 

15) Projekt - jednorazowe, niepowtarzalne, zlozone przedsi~wzi~cie podejmowane w celu 
wytworzenia unikalnego produktu, dostarczenia unikalnej uslugi lub uzyskania 
unikalnego rezultatu realizowane przez powolany do tego celu zesp61 projektowy; 
Projekt powinien miee okreslony poczqtek i okreslony koniec realizacji; Projekt moze 
skladae si~ z kilku zadail inwestycyjnych if lub biezqcych; 

16) Zadanie inwestycyjne - wyodr~bniona cz~se zakresu rzeczowego przedsi~wzi~cia, 

stanowiqca ograniczonq calose gospodarczq, zdolnq po zakonczeniu i przekazaniu do 
eksploatacji uzyskae okreSlony efekt uzytkowy; zadanie inwestycyjne jest podstawowq 
jednostkq stosowanq dla cel6w planistycznych, ewidencyjnych i rozliczeniowych; 
zadanie inwestycyjne moze funkcjonowae niezaleznie i zarazem przynosie konkretny 
wymiemy efekt, tzn. moze bye przekazane do uzytkowania przed zakonczeniem calego 
przedsi~wzi~cia; 

17) Program - grupa powiqzanych ze sobq projekt6w, zarzqdzanych w spos6b 
skoordynowany w celu uzyskania korzysci niemozliwych do osiqgni~cia poprzez 
zarzqdzanie poszczeg6lnymi projektami niezaleznie; Programy mogq obejmowae 
powiqzane zadania lezqce poza zakresem poszczeg6lnych Projekt6w, a nawet cz~sciowo 
zadania nieprojektowe; 

18)Portfel Projekt6w - grupa projekt6w i program6w, niekoniecznie powiqzanych ze sobq, 
zarzqdzanych wsp6lnie po to, aby mozliwe bylo osictgni~cie cel6w strategicznych 
organlzacJl; 

19)Procedura Pelna (PP) - obejmuje projekty, kt6re w wyniku Raportu "SITA" otrzymajq 
powyzej 60 punkt6w; polega na uzyskaniu przez Zglaszajqcego opinii wlasciwych 
kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi lub miejskich jednostek organizacyjnych 
dotyczqcych Arkusza lnicjatywy oraz Karty Projektu w oparciu 0 SMP, majqca na celu 
uzyskanie decyzji PML; 

20) Procedura Uproszczona (PU) - obejmuje projekty, kt6re w wyniku Raportu "SIT A" 
otrzymajq 60 i mniej punkt6w; polega na rejestracji projektu w systemie (poprzez 
wprowadzenie Arkusza Inicjatywy) oraz biezqcej aktualizacji danych projektowych 
w celach raportowych; 

21) Karta Projektu - formularz b~dqcy rozszerzonq wersjq Arkusza lnicjatywy dla tych 
propozycji, kt6re zostanq zakwalifIkowane do procedowania jako Projekt 'Procedury 
Pelnej (PPP); 

22) Produkt Projektu - produkt dostarczany w wyniku realizacji projektu; 
23) Kamien milowy - waZne zdarzenie w harmonogramie Projektu, takie jak ukonczenie 

kluczowych zadaillub etap6w Projektu; 



24) Klient Projektu (KI) - kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska 
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za okreslenie potrzeb tych, kt6rzy b~d£l. 

wykorzystywae produkty Projektu; powinien zaproponowae cel 'Projektu, wraz 
z warunkami jakosciowymi produkt6w, kt6re musz£l. bye spelnione by rozpoznae sukces 
Projektu; odpowiada za odbi6r funkcjonalny produkt6w prac, najcz~sciej r6wniez za 
uzytkowanie; 

25) Dostawca - dowolna strona, w tym r6wniez kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi 
lub miejska jednostka organizacyjna, uczestnicz£l.ca w realizacji Projektu lub Programu 
b~d£l.ca odpowiedzialna za realizacj~ zadan projektowych na potrzeby Projektu; 

26) Realizuj£l.cy - kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska jednostka 
organizacyjna, kt6ra wykonuje prac~f zadanie; 

27) Zlecaj£l.cy - kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska jednostka 
organizacyjna, kt6ra nadzornje prac~, czyli w praktyce zleca j£l. if lub odbiera; 

28) Konsultant - kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska jednostka 
organizacyjna, kt6ra posiada wiedz~ 0 przedmiocie inicjatywyf Projektu; 

29) Informowany - kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska jednostka 
organizacyjna, kt6ra jest powiadamiana 0 przebiegu if lub zakoilczeniu prac. 

§ 3. 1. Na zarz£l.dzanie inicjatywami skladaj£l.si~ nast~puj£l.ce etapy: 
1) Etap Identyfikacji, obejmuj£l.cy zgloszenie przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta 

Lodzi lub miejskie jednostki organizacyjne propozycji merytorycznej w SMP za pomoc£l. 
Arkusza Inicjatywy, wykonanie raportu "SITA" (zgodnie z kryteriami okreslonymi w 
zal£l.czniku Nr 1 do niniejszego zarz£l.dzenia) i skierowanie na odpowiedni£l. sciezk~ PP lub 
PU. W przypadku PU dalsze procedowanie projekt6w odbywa si~ poza systemem. Dla 
projekt6w partycypacyjnych Arkusz Inicjatywy nie jest wypelniany, zostaj£l. bezposrednio 
zarejestrowane w SMP jako projekty PU; 

2) Etap Wst~pnego Opiniowania Inicjatywy w ramach PP, na kt6ry sklada si~ weryfikacja 
formalna, opinie wskazanych kom6rek organizacyjnych f miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz decyzja Prezydenta, wlasciwego Wiceprezydenta, Skarbnika lub 
Sekretarza 0 procedowaniu inicjatywy jako Projektu lub 0 jej zaniechaniu; 

3) Etap Oceny w ramach PP, obejmuj£l.cy przygotowanie w formie Karty Projektu, 
dodatkowych informacji 0 Projekcie w zakresie planowanych termin6w, koszt6w 
i zaangazowania zasob6w wewn~trznych oraz ich analiz~ i wydanie dodatkowych opinii ; 

4) Etap Priorytetyzacji i Bilansowania Portfela w ramach PP, zawieraj£l.cy analiz~ zaleznosci 
pomi~dzy zglaszanym Projektem ajuz zatwierdzonymi i realizowanymi projektami, 
nadawanie priorytetu i bilansowanie portfela, polegaj£l.ce na analizie mozliwosci realizacji 
Projekt6w w portfelu z uwzgl~dnieniem zgloszonego Projektu oraz przygotowanie 
rekomendacji dotycz£l.cych zmian w Portfelu; 

5) Etap Wyborn i Autoryzacji w ramach PP, na kt6ry sklada si~ przygotowanie 
i przedstawienie Prezydentowi rekomendacji dotycz£l.cej wyborn Projektu do Portfela 
Projekt6w wraz z koniecznymi zmianami, przedstawienie opinii podczas Kolegium 
Prezydenta oraz decyzja Prezydenta. 

2. Szczeg610wy opis etap6w zarz£l.dzania inicjatywami w ramach PP znajduje si~ 
w zal£l.czniku Nr 2 do niniejszego zarz£l.dzenia. 

3. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, wynikaj£l.cych m.in. z koniecznosci 
skr6cenia czasu okreslonego w zal£l.czniku Nr 2, procedur~ uregulowan£l. w niniejszym 
zarz£l.dzeniu mozna rozpocz£l.e od Etapu Oceny, czyli przygotowania Karty Projektu, na 
podstawie decyzji Dyrektora Wydzialu ds. Zarz£l.dzania Projektami. 

4. Zg moze wycofae inicjatyw~ na ka:zdym z powyzszych etap6w przed uzyskaniem 
decyzji Prezydenta, informuj£l.c 0 tym ZPr. 



§ 4. 1. Projekt powmlen posiadae struktur~ organizacyjn'l okreslon'l zarz'ldzeniem 
Prezydenta, w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji Projektu (tytul projektu) , 
zawieraj'lcym w szczeg6lnosci informacje 0 rolach i odpowiedzialnosci os6b w Projekcie, 
m.in. 0: osobie upowaZnionej do reprezentowania Miasta Lodzi (w przypadku projekt6w 
dofinansowanych ze srodk6w UE), Kierowniku Projektu, dysponencie srodk6w, skladzie 
Komitetu Steruj'lcego oraz w przypadku projekt6w PP skladzie Zespolu Projektowego wraz 
z przypisaniem kompetencji (wz6r struktury organizacyjnej Projektu znajduje Sl~ 

w zal'lczniku Nr 3 do niniejszego zarz'ldzenia). 
2. W przypadku projekt6w PU, 0 mniej rozbudowanym zakresie, powolanie Komitetu 

Steruj'lcego i Kierownika Projektu oraz ewentualnego Zespolu Projektowego, moze odbye si~ 
na podstawie stosownego protokolu z pierwszego posiedzenia Komitetu Steruj'lcego. 

3. Kierownik Projektu (KP) to osoba, kt6rej powierzono uprawnienia i obowi'lzek 
biez'lcego zarz'ldzania Projektem oraz realizacji jego zakresu, w zalozonym terminie i przy 
zalozonym budzecie. Kierownik Projektu wsp6lpracuje ze wszystkimi stronami bior'lcymi 
udzial w Projekcie w zakresie niezb~dnym do realizacji cel6w projektowych - zarz'ldza 
operacyjnie Zespolem Projektu. Zalecane jest aby KP byl pracownikiem kom6rki b~d'lcej 

gl6wnym dysponentem srodk6w przeznaczonych na realizacj~ projektu. 
4. Do zadan Kierownika Projektu nalezy w szczeg61nosci: 

1) wnioskowanie do Komitetu Steruj'lcego w celu zapewnienia na czas odpowiednich 
zasob6w niezb~dnych do realizacji Projektu (os6b, sprz~tu, pomieszczeil); 

2) planowanie zadan przypisanych do realizacji oraz weryfikacja plan6w Projektu, w tym 
uzupelnianie i biez'lca aktualizacja informacji zawartych w SMP; 

3) nadz6r nad realizacj'l wszystkich zadail projektowych; 
4) zapewnienie przestrzegania procedur i standard6w przez Zesp61 Projektowy; 
5) monitorowanie i kontrola koszt6w, harmonogramu, problem6w, priorytet6w Projektu 

i podejmowanie odpowiednich dzialail, gdy jest to niezb~dne; 
6) kierowanie pracami Zespolu Projektu i zapewnienie terminowosci realizowanych zadan; 
7) zarz'ldzanie ryzykiem projektowym; 
8) zarz'ldzanie komunikacj'l w Projekcie; 
9) zarz'ldzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu; 
10) zarz'ldzanie dokumentacj'l w Projekcie; 
11) raportowanie do Komitetu Steruj'lcego, w szczeg61nosci na temat: 

a) stanu zaawansowania Projektu, 
b) istotnego ryzyka, kt6re wymaga neutralizacji, 
c) istotnych problem6w, kt6re wymagaj'lrozwi'lzania, 
d) wymaganych zmian, kt6re wplywaj'l na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram 

i jakose Projektu; 
12) wnioskowanie 0 zwolanie spotkan Komitetu Steruj'lcego. 

5. Komitet Steruj'lcy (KS) jest odpowiedzialny za osicwll~cie gl6wnego celu Projektu 
i powolywany na czas trwania Projektu z zadaniem nadzorowania Projektu i wspierania jego 
realizacji we wszystkich fazach. 

6. W sklad Komitetu Steruj'lcego wchodz'l przynajrnniej: Przewodnicz'lcy, 
przedstawiciel Klienta oraz Dostawcy (Zast~pcy Przewodnicz'lcego i Czlonkowie Komitetu) 
- osoby posiadaj'lce uprawnienia wystarczaj'lce do podejmowania istotnych decyzji 
dotycz'lcych: zasob6w, budzetu, zakresu i czasu Projektu. Dob6r czlonk6w Komitetu 
Steruj'lcego powinien bye adekwatny do rangi Projektu, czyli jego budzetu, zakresu 
i znaczenia, uwzgl~dniaj'lc ich dost~pnose w celu podejmowania strategicznych decyzji 
w Projekcie. 

7. Do zadan Komitetu Steruj'lcego nalezy w szczeg6lnosci: 



1) dokonywanie analizy zagadnien projektowych i wytyczanie kierunk6w dzialail w ramach 
Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu, wspieranie Kierownika Projektu oraz 
proponowanie Kierownikowi Projektu rozwi'lzail; 

2) zarz'ldzanie Projektem na poziomie strategicznym oraz odbieranie informacji 0 poziomie 
realizacji Projektu; 

3) nadz6r nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie kluczowych element6w: 
zakresu, harmonogramu, budzetu, jakosci oraz istotnego ryzyka i problem6w, kt6re nie 
mog'l zostae zneutralizowane lub rozwi'lzane na poziomie operacyjnym; 

4) zatwierdzanie przydzialu zasob6w dla Zespolu Projektowego oraz struktury Zespolu 
Projektu; 

5) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta, w kwestiach wymagaj'lcych jego 
decyzji. 

8. Zesp61 Projektu sklada si~ z przedstawicieli stron zaangazowanych w prace 
projektowe. rch struktura, rola i podzial odpowiedzialnosci powinny zostae dostosowane do 
zakresu i charakteru realizowanego Projektu. W szczeg6lnosci wyr6Znia si~ stalych czlonk6w 
Zespolu Projektu oraz dopraszanych na okreslony czas lub dla realizacji konkretnych zadail 
w Projekcie. Zesp61 Projektu podlega Kierownikowi Projektu. 

9. Zespoly Zadaniowe skladaj'l si~ z przedstawicieli stron zaangaZowanych w prace 
nad dostarczeniemlwytworzeniem konkretnych produkt6w w Projekcie. Powolanie Zespolu 
Zadaniowego zalezy od stopnia zlozonosci, wielkosci Projektu oraz ilosci 
i r6znorodnosci produkt6w. 

10. Prac'l Zespolu Zadaniowego kieruje Kierownik Zespolu Zadaniowego, kt6ry 
odpowiada przed Kierownikiem Projektu i przyjmuje od niego polecenia. Kierownik Zespolu 
Zadaniowego jestjednoczesnie czlonkiem Zespolu Projektu. 

§ 5. 1. W zaleznosci od stopnia skomplikowania zakresu projektu oraz Jego 
interdyscyplinarnosci moze bye wskazane powolanie Biura Projektu. 

2. Biuro Projektu stanowi wsparcle administracyjno-organizacyjne dla KP 
w zarz'ldzaniu projektem. 

3. Do zadail Biura Projektu nalezy w szczeg6lnosci: 
1) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji; 
2) zbieranie niezb~dnych danych; 
3) uaktualnianie plan6w; 
4) organizowanie posiedzen KS; 
5) pomoc w opracowywaniu raport6w. 

§ 6. 1. W szczeg6lnych przypadkach, gdy istnieje koniecznose zarz'ldzania w spos6b 
skoordynowany kilkoma projektami w celu osi<W1i~cia wsp6lnego optymalnego efektu, jest 
powolany Program. 

2. W sklad Komitetu Programu wchodzi Przewodnicz'lcy Komitetu, Dyrektor 
Programu, Gl6wny Klient, Gl6wny Dostawca oraz Przewodnicz'lcy Komitet6w Steruj'lcych 
Projekt6w w ramach Programu. 

3. Przewodnicz'lcy Komitetu to osoba ponosz'lca indywidualnie og61n'l 
odpowiedzialnose za zapewnienie aby Program spelnial swoje cele i dostarczal planowane 
korzysci. 

4. G16wny Klient jest odpowiedzialny za okreslenie i zarz'ldzanie korzysciami przez 
caly okres realizacji Programu. Jego zadaniem jest zapewnienie, by nowe rozwi'lZania 
dostarczane przez projekty byly wykorzystywane przez Urz'ld Miasta Lodzi i miejskie 
jednostki organizacyjne w celu osi~ni~cia poz'ldanych rezultat6w i wynikaj'lcych z nich 
korzysci. 



5. Komitet Programu odpowiedzialny jest za: 
1) zatwierdzenie planu Programu; 
2) zatwierdzanie propozycji kandydat6w na Przewodnicz~cych Komitet6w Steruj~cych 

Projekt6w w Programie, przed ich ostatecznym powolaniem przez Prezydenta Miasta 
Lodzi; 

3) osictgni«cie wynik6w Programu zgodnie z ustalonym planem Programu; 
4) rozwi'lZywanie i zarz~dzanie zagadnieniami powstaj~cymi w Projektach realizowanych 

w ramach Programu, kt6re nie mog~ bye rozwi~zane na poziomie Komitet6w Steruj~cych 
poszczeg61nych Projekt6w; 

5) zagwarantowanie, ze zmiany osictgni«te w wyniku realizacji Programu nie zakl6c~ innych 
zadail realizowanych przez Urz~d Miasta Lodzi. 

6. Dyrektor Programu jest odpowiedzialny za przygotowanie oraz za biez~ce 

zarz~dzanie i realizacj« Programu. Cz«sto moze pelnie rol« Przewodnicz~cego Komitetu 
Steruj~cego jednego lub kilku Projekt6w w ramach Programu. 

7. Do zadail Dyrektora Programu nalezy w szczeg61nosci: 
1) planowanie i projektowanie Programu oraz operacyjne zarz~dzanie Programem, w tym 

aktywne monitorowanie jego og61nych post«p6w przy utrzymaniu jego integralnosci 
i sp6jnosci; 

2) rozwi~zywanie zagadnieil pojawiaj~cych si« w Programie oraz inicjowanie dzia!an 
koryguj~cych, jezeli s~ konieczne; 

3) koordynowanie Projekt6w realizowanych w ramach Programu oraz zarz~dzanie 

powi'lZaniami pomi«dzy Projektami; 
4) zarz~dzanie ryzykiem Programu i wdrai:anie dzialail koryguj~cych, jezeli s~ konieczne; 
5) analizowanie ryzyk poszczeg61nych Projekt6w w kontekscie ich wplywu na Program; 
6) raportowanie 0 stopniu realizacji Programu do Komitetu Programu 

8. Biuro Programu moze bye powolane jako wsparcie dla Dyrektora Programu, kt6ry 
okrdlajego sklad, struktur« i zadania. 

9. Struktura Programu i jej zlozonose powinna bye kazdorazowo dostosowana do 
poziomu skomplikowania dane go Programu. 

§ 7. Po rozpocz«ciu realizacji projektu PP i PU istnieje obowi'lZek biez~cej aktualizacji 
danych, niezwlocznie po zaistnieniu zdarzenia w projekcie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni 
roboczych po zakoilczeniu miesi~ca. 

§ 8. Wykonanie zarz~dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych 
Urz«du Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskichjednostek organizacyjnych. 

§ 9. Nadz6r nad wykonaniem zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu 
ds. Zarz~dzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz«du Miasta Lodzi. 

§ 10. Traci moc zarz~dzenie Nr 6827NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
2017 roku w sprawie okreslenia sposobu zarz~dzania inicjatywami w Urz«dzie Miasta Lodzi 
oraz miej skich jednostkach organizacyjnych. 



§ 11 . Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Za1'l.cznik N r 1 
do zarz'l.dzenia Nr!:(1215 NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g Cu;/e<t<J 2018 r. 

Kryteria decyduj~ce 0 obj~ciu zgloszonej propozycji rnerytorycznej zarz~dzaniem 
inicjatywami w rarnach procedury pelnej okreslonej zarz~dzeniem. 

Zarz'l.dzaniem inicjatywami w ramach procedury pelnej obj~te zostaj'l. propozycje 
merytoryczne, kt6re w wyniku dokonania analizy - Raportu "SIT A", uwzgI~dniaj'l.cego 

ponizsze kryteria, uzyskuj'l. wi~cej niz 60 punkt6w na 120 mozIiwych. 

1. Czy propozycja rna charakter inwestycyjny? 

TAK 
NIE 

30 pkt 
o pkt 

2. Czy przewidziane jest dofinansowanie z funduszy europejskich? 

TAK 
NIE 

15 pkt 
o pkt 

3. przewidywany okres realizacji propozycji rnerytorycznej 

do 12 m-cy 
powyzej 12 m-cy 

4. Wartosc w PLN: 

ponizej 4 mIn 
4 mIn - 50 mIn 
powyzej 50 mIn 

o pkt 
15 pkt 

o pkt 
30 pkt 
60 pkt 

Wyb6r kryteri6w podyktowany zostal koniecznosci'l. wskazania inicjatyw najbardziej 
skomplikowanych i zlozonych, 0 czym najcz~sciej swiadcz'l.: charakter przedsi~wzi~cia, okres 
ich realizacji, wartose i finansowanie ze :h6del zewn~trznych. 



Szczeg610wy opis etap6w zarz~dzania inicjatywami w SMP 

Zal'l.cznik Nr 2 
do zarz'l.dzenia Nr ¥126 IVII/I8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g wtego 2018 r. 

Etap Identyfikacj i - zgloszenie propozycji merytorycznej za l'omoclt Arkusza lnicjatywy przez kom6rki organizacyjne lub miejskie jednostki orga:nizacyjne 

Zgloszenie 
inicjatywy 

iglaszajltcy wypelnia Arkusz Inicjatywy w SMP i oznacza 
jako kompletny. 

Raport "SITA" I Wykonanie raportu "SITA" oraz skierowanie inicjatywy do 
procedowania PP lub PU. 

Wypelniony Arkusz Jnicjatywy trafia I Zg 
do ZPr. 

Informacja 0 typie procedury. ZPr 

Etap Wstfpnego Opiniowania Inicjatywy dla PP 

Formalna 
weryfikacja 
poprawnosci 

ZPr weryfikuje zgloszenie pod wzgll(dem formalnym, z 
uwzgll(dnieniem kompletnosci zawartych danych zwi'lzanych 
z kosztami, terminami i zasobami. Jednoczesnie ocenia czy 
zgloszona inicjatywa posiada cechy Projektu, czy tei: powinna 
bye realizowana w ramach bie4cej dzialalnosci Miasta Lodzi. 

Niespelnienie przez inicjatywl( cech Projektu powoduje jej 
odrzucenie, z zastrzei:en iem § 1 ust. 3 niniejszego zarz'ldzenia. 

Informacja dla Zglaszaj'lcego 
odnosnie poprawnosci formalnej 
inicjatywy. 

ZPr 

ZPr 

Zg 

Zg 

Do 2 dni 
roboczych 

Do 4 dni 
roboczych 



Wstf(pna BS ocenia zgodnosc inicjatywy ze Strategill Zintegrowanego I Arkusz lnicjatywy zaopiniowany I BS IZg I ZPr I Do 3 dni 
analiza Rozwoju Lodzi 2020+(dalej: Strategia) i elementami polityk przez BS. roboczych 
zgodnosci ze sektorowych oraz listll priorytetow do dofinansowania, ocenia 
Strategill szanse na uzyskanie wsparcia srodkami zewnf(trznymi, w tym 

wkbdu wlasnego lub sfinansowania inicjatywy ze srodkow 
wlasnych. 

O~ena negatywna BS oznacza odrzucenie inicjatywy. 

Ocena negatywna BS oznacza odrzucenie inicjatywy 

Opinia Prawna I Pr na podstawie danych zawartych w Arkuszu Inicjatywy 
Arkusz Inicjatywy zaopiniowany 

I Pr IZg 
- I 

I ZP~ I Do 3 dni 
opiniuje inicjatywf( pod wzglf(dem zagadnien prawny_ch. -

przez Pr. 
roboczych 

Opinia negatywna pozwala na wycofan·ie inicjatywy przez..Zg 
lub, w przypadku wlltpliwosci, dalsze jej procedowanie i 
przedstawienie do decyzji . 

Opinia BAr na podstawie danych zawartych w Arkuszu lnicjatywy 
Arkusz Inicjatywy zaopiniowany 

I BAr IZg IMPU I ZPr I Do 3 dni 
Architekta wydaje opinif( w zakresie architektoniczno-urbanistycznym. 

przez BAr. 
roboczych 

Miasta** (jesli 
W przypadku inicjatyw planowanych na obszarach, dla 

dotyczy) 
ktorych tworzony jestlb~dzie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, BAr konsultuje opinif( z 
MPU. 

Opinia negatywna pozwala na wycofanie inicjatywy przez Zg 
lub, w przypadku wlltpliwosci, dalsze jej procedowanie i 
przedstawienie do decyzji . 



Opinie 
fakultatywne 

Decyzja 
o 
procedowan i u 
inicjatywy 
jak6 Projektu 

Zebranie przez Zg opinii dodatkowych kom6rek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych zaangazowanych w realizacj~ 
Projektu Uesli dotyczy) 

PML, wlasciwy WP, SM lub Sek., na podstawie danych z 
Arkusza Inicjatywy oraz kryteri6w dla Projekt6w, podejmuje 
decyzj~ 0 procedowaniu inicjatywy jako Projektu lub 0 
zaniechaniu realizacji inicjatywy. 

Uzupemiona informacja 
o opinie dodatkowych kom6rek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi 
oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych w Arkuszu 
Inicjatywy. 

Decyzja 0 procedowaniu inicjatywy 
jako Projektu lub 0 zaniechaniu 
procedowania inicjatywy. 

PML, WP, 
SM, Sek. 

roboczych 

g - . ZPr, BS'I Do 3 dni 
BAr* * roboczych 

Etap Oceny - Przygotowanie i analiza dodatkowych informacji 0 Projekcie w zakresie planowanych termin6w, koszt6w oraz zaangai:owania zasob6w wewnQtrznych (w przypadku 
decyzji 0 procedoWaniu inicjatywy jako Projektu na poziomie Prezydenta, wlasciwego Wiceprezydenta, Skarbnika lub Sekretarza) dla PP 

Uzupemienie Zg, na podstawie wcze$niejszych informacji z Arkusza I Wypemiona Karta Projektu w SMP IZg I Zg I ZPr IDO IOdni 
informacji Inicjatywy, wypemia KartQ Projektu uzupemiajllc jll 0 roboczych 
o Projekcie dodatkowe dane wymagane w Karcie Projektu. Zg zbiera 

informacje od specjalist6w innych kom6rek organizacyjnych 
lub miejskich jednostek organizacyjnych w celu wst~pnego 
oszacowania termin6w, koszt6w i koniecznych zasob6w. 

Formalna ZPr weryfikuje zgloszenie Projektu pod wzglQdem formalnym Informacja dla Zglaszajllcego I ZPr IZg I Do 5 dni 
weryfikacja z uwzgl~dnieniem kompletnosci danych potrzebnych do odnosnie poprawnosci formalnej roboczych 
poprawnosci szczeg610wej analizy Projektu. Karty Projektu. 



Analiza 
zgodnosci ze 
Strategi~ oraz 
mozliwosci 
dofinansowania 

BS dokonuje oceny i wydania opinii co do whtczenia do 
Portfela i / lub umieszczenia na liscie projektow 
strategicznych lub projektow strategicznych listy rezerwowej 
w przypadku projektow mog~cych uzyskac dofinansowanie ze 
srodkow europejskich lub projektow komplementarnych w 
przypadku projektow nieubiegaj~cych si~ 0 dofinansowanie ze 
srodkow europejskich. Ocena dokonywanajest na podstawie 
danych w Karcie Projektu pod k~tem jego zgodnosci ze 
Strategi~ oraz w zakresie mozliwosci uzyskania wsparcia ze 
srodkow zewn~trznych , w tym europejskich i zabezpieczenia 
~kladu wlas_nego lub sfinansowania Projektu ze srodkow 
wlasnych. -

Ocena stopnia zgodnosci ze Strategi~: 
I - Poziom najwyzszy 
2 - Poziom sredni 
3 - Poziom najnizszy 

Obszary b~d~ce przedmiotem oceny: 

~ Strategia - stopien zgodnosci ze Strategi~ determinuje 
wartosc Projektu dla Miasta Lodzi i tym samym jest 
istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji 0 

realizacji Projektu. Dla kazdego z Projektow oceniany jest 
jego wplyw na realizacj~ poszczegolnych celow 
strategicznych Miasta Lodzi . 

~ Zgodnosc Projektu lub jego komplementarnosc z list~ 
projektow strategicznych 

~ Fundusze Europejskie - ocena mozliwosci uzyskania 
wsparcia ze zrodel zewn~trznych i stopnia 
dofinansowania ze szcze!!:olnvm uwz!!:lednieniem 

Uzupemiona informacja 
o stopniu zgodnosci ze strategi~ 
w Karcie Projektu. 

BS Zg ZPr Do 5 dni 
roboczych 



Opinie 
fak u Itatywne 

Opinia 
Skarbnika 
Miasta 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ 
Funduszu Sp6jnosci 

~ Analiza szacowanej mozliwosci realizacji w ramach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej , w oparciu 0 roczne 
limity ustalone przez SM 

~ Uwagi dotyczi\.ce potencjaLnych zagrozen spo{eczno
ekonomicznych, kwalifikowalnosci Projekt6w 

Zebranie przez Zg opinii dodatkowych kom6rek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek erganizacyjnych zaangazowanych w realizacj~ 
Pwjektu Uesli dotyczy) 

SM dokonuje oceny pod ki\.tem i.r6de{ finansowania wk{adu 
wbsnego lub ca{oSci Projektu w przypadku braku 
zewn~trznych tr6del finansowania oraz mozliwosci 
utrzymania rezultat6w Projektu i wydaje opini~ : 

- pozytywni\. - poziom I - srodki finansowe mogi\. zostac 
zabezpieczone w budzecie lub WPF; istnieje mozliwosc 
utrzymania rezultat6w Projektu; 
- pozytywni\. - poziom 2 - na obecnym etapie brak srodk6w 
finansowych ; realizacja Projektu jest mozliwa po dokonaniu 
zmian w Portfelu Projekt6w Miasta; istnieje mozliwosc 
utrzymania rezultat6w Projektu. 
- negatywni\. - poziom 3 - brak srodk6w finansowych na 
realizacj~ Projektu; Projektjest ekonomicznie nieefektywny. 
- negatywni\. - poziom 4 - jest mozliwosc zabezpieczenia 
srodk6w ale Projekt jest ekonomicznie nieefektywny. 

Uzupe{niona informacja I Opiniuji\.cy I Zg 
o opinie dodatkowych kom6rek 
organizacyjnyeh Urz~du Miasta Lodzi 
oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych w Karcie Projektu. 

Uzupelniona 0 wszystkie niezb~dne 
opinie Karta Projektu 

SM Zg 

ZPr 

ZPr 

Do 3 dni 
roboczych 

Do 3 dni 
roboczych 



Analiza 
Projektu 

Nadanie 
priorytetu 
w Portfelu 

Bilansow.anie 
Portfela -

Etap Priorytetyzacji i Bilansowania Portfela dla PP 
- Nadanie priorytetu dla Projektu w Portfelu z uwzgl~dnieniem innych projekt6w oraz analiza mozliwosci oraz skutk6w wtllczenia Projektu do Portfela. 

ZPr dokonuje wst~pnej analizy Projektu na podstawie danych I Wst~pna analiza Projektu. 
w Karcie Projektu oraz zebranych opinii . 

ZPr, na podstawie danych w Karcie Projektu oraz przyj~tego 
modelu priorytetyzacji, okresla priorytet Projektu w Portfelu. 

ZPr, wsp61nie z przedstawiciela_mi wlasciwych kom6rek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi lub miejskic-h jednostek 
organizacyjnych, na podstawie okreslonego priorytetu, 
aktualnych danych odnosnie realizacji Portfela i wst~pnej 
analizy Projektu, dokonuje analizy mozliwosci oraz skutk6w 
w1llczenia Projektu do Portfela. 

Okreslony priorytet w Karcie 
Projektu. 

Wynik analizy Portfela. 

Etap Wyboru i Autoryzacji dla PP 

ZPr 

ZPr 

ZPr 

Pr 

ZPr 

Pr 

Zg, BS, 
SM 

Zg, BS, 
SM 

g Do 7 dni 
roboczych 

- Przygotowanie i przedstawienie Prezydentowi rekomendacji dotycZltcej wyboru Projektu do Portfela Projekt6w wraz z koniecznymi zmianami, przedstawienie opinii podczas Kolegium 
Prezydenta oraz decyzja Prezydenta. 

Przygotowanie 
rekomendacji 
Projektu 

Na podstawie opinii i danych przygotowanych w ramach 
Etapu Oceny oraz analizy dokonanej na etapie Bilansowania 
Portfela, ZPr przygotowuje rekomendacj~ na KPML odnosnie 
zasadnosci wyboru Projektu do Portfela Projekt6w i 
mozliwosci jego w1llczenia, wskazujllc jakie ewentualne 
zmiany w Portfelu naleZaloby wykonac. 

Rekomendacja ZPr ZPr Pr KP Do 5 dni 
roboczych 



Wniesienie Zglaszaj'l.cy wnosi na KPML wniosek 0 wydanie opinii Wniosek przedstawiony podczas IZg IZg I ZPr 
wniosku zawieraj'l.cy podstawowe dane 0 Projekcie wraz z za1'l.czon'l. KPML 0 wydanie opinii w zakresie 
o wydanie rekomendacj'l. ZPr. uruchomienia Projektu. 
opinii w 
zakresie 
uruchomienia 
Projektu wraz 
z rekomendacj'l. 
ZPr 

Opiniowanie Na podstawie rekomendacji dostarczonej przez ZPr oraz Opinia w zakresie wprowadzenia Uczestnicy I Zg I ZPr I ZPr 
zmian w podstawowych danych 0 Projekcie, podczas KPML zostaje zmian w Portfelu KPML 
Portfelu - wydana opinia w zakresie wprowadzenia wymaganych zmian 

w Portfelu. 

Decyzja 0 Na podstawie rekomendacji dostarczonej przez ZPr oraz opinii Wl'l.czenie zgloszonego Projektu do PML Zg BAr** , 
realizacji wydanej podczas KPML PML podejmuje decyzj~ 0 Portfela i w przypadku Projekt6w ZPr, BS 
(w1'l.czenie wprowadzeniu wymaganych zmian w Portfelu. Decyzja planowanych do dofmansowania, 
do Portfela pozytywna jest r6wnoznaczna z w1'l.czeniem zgloszonego wpisanie na list~ projekt6w 
Projekt6w) Projektu do Portfela i w przypadku projekt6w planowanych do strategicznych dofinansowanych lub 

dofinansowania, wpisaniem na list~ projekt6w strategicznych list~ projekt6w strategicznych 
dofinansowanych lub list~ projekt6w strategicznych rezerwowych dofinansowanych 
rezerwowych dofinansowanych. 

lub 

odrzucenie zgloszonego Projektu 



Okreslenie 
struktury 
zarz<\.dzania 
Projektem 

Zg przygotowuje zarz<\.dzenie PML, w sprawie zapewnienia 
prawidlowej realizacji Projektu, zawieraj<\.ce w szczeg61nosci 
informacje 0 rolach i odpowiedzialnosci os6b w Projekcie, 
m.in.: osobie upowaznionej do reprezentowania Miasta Lodzi, 
KP, dysponencie srodk6w, skladzie Komitetu Steruj<\.cego, 
skladzie Zespolu Projektowego wraz z przypisaniem 
kompetencji. 

Zg podejmuje dzialania niezb~dne do rozpocz~cia realizacji 
Projektu (w szczeg6lnosci : uzyskanie akceptacji Rady 
Miejskiej w Lodzi, wprowadzenie zadania do budzetu miasta 
Lodzi, pozyskanie srodk6w zewn~trznych). 

Okreslona struktura zarz<\.dzania 
Projektem. 

Zg PML 

lub 

WP 

ZPr ZPr 

*) UWAGA: w szczeg61nych przypadkach moze wyst<tPic koniecznosc pozyskania dodatkowych informacji , co automatycznie wydluzy okreslony termin . 
**) Dotyczy Projekt6w obejmuj<\.cych inwestyeje budowlane. 

Do 7 dni 
roboczych 



/ 

Zahtcznik N r 3 
do zarz£tdzenia Nr ~t2li NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g Udeqo 2018 r. 

Wz6r struktury organizacyjnej 

Komitet Programu 

Przewodnicz'tcy 

Gl6wny Przewodnicz'tcy KS Dyrektor Przewodnicz'tcy KS Gl6wny 
Dostawca (Projekt A) Programu (Projekt B, C, D itd.) Klient 

'\ 
Biuro Programu Komitet Steruj~cy Projektu A 

[ Dostawca 1 [ Przewodnicz'tcy 

J B 
'-

Kierownik Projektu A 

Zesp6/ Projeklu A 

I I I 

Kierownik Kierownik Cztonkowie Kierownik Biuro 
Zespotu Zespotu Zespotu Zespotu Projektu A 

Zadaniowego Zadaniowego Projektu A Zadaniowego 

Zesp6t Zesp6t Zesp6t 
Zadaniowy 1 Zadaniowy 2 Zadaniowy 3 


