Raport otwarcia
dotyczący udostępniania danych publicznych jako Otwartych Danych.

Łódź, marzec 2016 r.
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11 marca 2016 r.
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Opracowanie:

Zespół ds. Otwartych Danych, w składzie:
- Łukasz Goss,
- Aleksandra Hac,
- Anna Kotecka-Walczak,
- Tomasz Walczak vel Walczyk,
- Anna Wierzbicka,
- Tomasz Wilk,
przy współpracy:
- Katarzyny Mikołajczyk,
- Marleny Sakowskiej-Baryły.
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Wstęp
Zgodnie z założeniami Programu Łódź - Miasto Otwarte, opisanymi w załączniku nr 1 do
Zarządzenia nr 2482/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2015r.: Otwarty dostęp do
wiedzy i informacji to siła napędowa dzisiejszego świata i jeden z filarów rozwoju miejskiej społeczności.
W erze informacji to właśnie otwartość danych oraz umożliwienie swobodnego z nich korzystania
prowadzi do wzrostu innowacyjności, aktywności i zadowolenia mieszkańców - nie może być mowy
o partycypacji i aktywności mieszkańców bez budowania zaufania publicznego, bez procesu otwierania
się Miasta i udostępniania informacji o jego działalności. Nowoczesne, elektroniczne publikowanie
informacji w otwartych, przejrzystych i uporządkowanych formach pozwala mieszkańcom na analizę
oraz ponowne wykorzystanie danych, a Otwarte dane są szansą dla wzmocnienia wizerunku
nowoczesnego i innowacyjnego Miasta.
W związku z powyższym Miasto Łódź dąży do:
-

wykorzystywania nowych technologii do wspierania przejrzystego i odpowiedzialnego
wykonywania zadań publicznych;

-

włączania

obywateli

w

sprawy

Miasta

oraz

wspierania

budowy

społeczeństwa

obywatelskiego i informacyjnego;
-

pobudzania przedsiębiorczości i stwarzania warunków do rozwoju nowych inicjatyw
biznesowych;

-

dbania w każdy możliwy sposób o efektywność i transparentność wydatkowania środków
publicznych;

-

nieustannego ulepszania i weryfikowania przyjętych rozwiązań w zarządzaniu Miastem.

W celu realizacji polityki „Łódź – Miasto Otwarte”, konieczne było m.in. powołanie Zespołu
ds. Otwartych Danych, którego głównym zadaniem jest przygotowanie strategii i zasad udostępniania
Otwartych Danych oraz systematyczne koordynowanie ich udostępniania.

Cel dokumentu
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie tzw. „bilansu otwarcia” oraz planu najbliższych
działań w zakresie udostępniania przez Miasto Łódź danych publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem danych udostępnianych elektronicznie. Dokument ten został sporządzony na podstawie
ustaleń i prac Zespołu ds. Otwartych Danych powołanego Zarządzeniem Nr 2482/VII/15 Prezydenta
Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Otwartych Danych i realizacji
Programu Łódź – Miasto Otwarte.
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Stan obecny:
•

Obecnie upublicznionych zostało około 30 rejestrów danych, w szczególności na stronach BIP
Urzędu Miasta Łodzi, jednakże dane te w zdecydowanej większości nie spełniają kryteriów
otwartych danych. Dane udostępniane są w pofragmentowanej formie – poszczególne części
jednego rejestru udostępnione w różnych miejscach oraz w oddzielnych plikach, najczęściej
w formacie PDF uniemożliwiającym lub znacznie utrudniających ich maszynowe odczytanie.

•

Część udostępnianych zbiorów nie jest aktualizowana na bieżąco, dotyczy to w szczególności
zbiorów udostępnianych poza BIP.

•

Do tej pory, główną przesłanką do publikacji danych jest wymóg prawa.

•

W 2015 r. wpłynęło do UMŁ 881 wniosków o udzielenie informacji publicznej, z których najwięcej
dotyczyło Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (21%) oraz Wydziału Urbanistyki
i Architektury (14%).

•

Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej świadczy o dużym zainteresowaniu danymi
publicznymi, co potwierdza zasadność podjęcia przez Miasto działań związanych z otwartym
udostępnianiem danych publicznych w formie elektronicznej.

•

Wraz z powołaniem Zespołu ds. Otwartych Danych, rozpoczęto prace nad rozszerzeniem zakresu
oraz formy udostępniania danych publicznych.

Zidentyfikowane zbiory danych:
•

Zespół ds. Otwartych Danych, przy udziale i wsparciu przedstawiciela Fundacji e-Państwo,
pani Katarzyny Mikołajczyk, oraz radcy prawnego, pani Marleny Sakowskiej-Baryły, prowadzi
prace od grudnia 2015 r. W tym czasie odbyły się trzy spotkania Zespołu, a w czasie między
spotkaniami Zespół wymieniał się informacjami przede wszystkim za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

•

Zidentyfikowano ponad 30 rejestrów oraz zbiorów danych, które mogą zostać opublikowane
w pierwszej kolejności – ich lista została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego Raportu;
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•

Zidentyfikowano ponad 300 różnego rodzaju rejestrów, których ewentualną użyteczność
i możliwość publikacji należy zweryfikować w toku dalszych prac Zespołu.

•

Określono możliwość publikacji warstw mapowych będących w dyspozycji Łódzkiego Ośrodka
Geodezji – konieczne jest określenie zasad i formy współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji.

•

Wskazano możliwość publikowania danych statystycznych, które są przekazywane przez
poszczególne komórki UMŁ do GUS – konieczne jest określenie zakresu tych danych i formy,
w jakiej są zbierane.

Ustalenia i rekomendacje Zespołu ds. Otwartych Danych:
•

Poszczególne zbiory danych będą mogły być publikowane w następujących formach:
zwizualizowanej, pliku do pobrania (w otwartym formacie, np. xml, txt, csv) lub API – dany zbiór
będzie udostępniany w jednej z kilku powyższych form, w zależności od jego charakterystyki.

•

Dane będą udostępnianie na nowym portalu lodz.pl – na jego podstronie poświęconej otwartym
danym lub w sekcji BIP; przetarg dotyczący wykonania nowego portalu Miasta ma zostać
ogłoszony w marcu b.r. – SIWZ uwzględniała będzie wymogi związane z udostępnianiem
Otwartych Danych.

•

Termin rozpoczęcia udostępniania Otwartych Danych jest uzależniony od uruchomienia nowego
portalu Miasta – zgodnie z obecnym harmonogramem projektu budowy portalu lodz.pl,
udostępnienie pierwszych danych możliwe będzie od 15 października 2016 r.

•

Konieczne jest określenie procedury publikowania poszczególnych zbiorów danych.

•

Każdemu zbiorowi upublicznionych danych powinien zostać przypisany ich „Właściciel”, który
będzie odpowiedzialny za ich udostępnianie oraz poprawność, a w szczególności za ich
aktualizację.

•

Należy stworzyć katalog danych, który będzie zawierał podstawowe informacje o zbiorach
otwartych danych, w tym: krótki opis zbioru, wskazanie właściciela zbioru, terminu publikacji
(rzeczywistego lub planowanego), formy udostępnienia. Katalog danych powinien być uzupełniany
i aktualizowany.
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•

Konieczne

jest

przygotowanie

zasad

udostępnienia

danych

określających

zakres

odpowiedzialności Miasta, których akceptacja jest warunkiem korzystania z Otwartych Danych,
w szczególności ich ponownego wykorzystania.
•

Wskazane jest wprowadzenie „Karty” zbioru danych, która będzie zawierać podstawowe
informacje o tym zbiorze - dla każdego zbioru informacje te powinny być określane indywidualnie.

Planowane działania Zespołu ds. Otwartych Danych:
•

Utworzenie Katalogu Otwartych Danych i jego bieżące uzupełnianie oraz aktualizowanie.

•

Organizacja spotkań informacyjnych z Kierownikami Komórek Organizacyjnym Urzędu Miasta
Łodzi i Jednostek Organizacyjnych Miasta, które są Właścicielami zbiorów danych wpisanych do
Katalogu Otwartych Danych.

•

Przygotowanie procedury publikowania poszczególnych zbiorów danych.

•

Przygotowanie zasad udostępnienia danych.

•

Określenie specyfikacji technicznej i sposobu udostępniania danych.

•

Opracowanie formatu „Karty zbioru Otwartych Danych”.

•

Koordynacja udostępniania danych publicznych jako Otwartych Danych.

•

Identyfikacja kolejnych zbiorów danych i weryfikacja ich użyteczności oraz możliwości
opublikowania jako Otwarte Dane.

•

Bieżąca współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi, jednostek organizacyjnych Miasta
oraz innymi podmiotami angażującymi się w działania na rzecz otwartych danych.
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