
ZARZADZENIE Nr 2482 NIIIlS 
PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia A5 2015 r. 

w sprawie powolania Zespolu ds. Otwartych Danych 
i realizacji Programu t 6 d i  - Miasto Otwarte. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 3 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) oraz 5 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego 
Urzqdu Miasta Lodzi, stanowiqcego zaiqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NV12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 20 12 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
Urzqdowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzqdzeniarni Prezydenta Miasta todzi: Nr 
2318NV12 z dnia 3 1 maja 2012 r., Nr 2526NIl12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NI112 
z dnia 24 lipca 201 2 r., Nr 2864NIl12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 291 7NIl12 z dnia 3 1 
sierpnia 2012 r., Nr 3056NV12 z dnia 26 wrzeinia 2012 r., Nr 3230NV12 z dnia 30 
paidziernika 2012 r., Nr 3344NIl12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NIl12 z dnia 18 
grudnia 2012 r., Nr 3595NIl12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NIl13 z dnia 9 stycznia 
2013 r., Nr 3822NIl13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 4137NIl13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 
4469NV13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684NV13 z dnia 25 lipca 201 3 r., Nr 4832NIl13 
z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 4960NI113 z dnia 17 wrzeinia 2013 r., Nr 5328NI113 z dnia 
15 listopada 2013 r., Nr 5530NIl13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NIl14 z dnia 
24 stycznia 2014 r., Nr 5653NV14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NV14 z dnia 10 marca 
2014 r., Nr 6228NIl14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 671 7NIl14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NIl14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NI114 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIIl14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIIl14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NII115 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 51 1NIIIl5 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NII115 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIIl15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIIl15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIIl15 z dnia 3 1 lipca 201 5r., Nr 1826NIIl15 z dnia 3 1 sierpnia 
2015 r., Nr 2214NIIl15 z dnia 30 paidziernika 2015 r. i Nr 241 1NIIIl5 z dnia 3 grudnia 
2015 r. 

5 1. 1 Powoiujq Zespbi ds. Otwartych Danych, zwany dalej Zespotem, w skiadzie: 
1) Przewodniczqcy: - Tomasz Walczak vel Walczyk 

Giowny specjalista w Zespole ds. Projektbw 
w Wydziale ds. Zarzqdzania Projektami 
w Departamencie Prezydenta Urzedu Miasta Lodzi; 

2) 2-ca Przewodniczqcego: - Lukasz Goss 
p.0. Kierownika w Biurze Rzecznika Prasowego 
Prezydenta Miasta w Departarnencie Prezydenta 
Urzqdu Miasta todzi; 

3-6) Czionkowie: - Anna Wierzbicka 
Zastqpca Dyrektora Wydziaiu Informatyki 
w Departamencie Obsiugi i Administracji Urzqdu 
Miasta Lodzi; 

- Tomasz Wilk 
p.0. Kierownika Oddzialu Inforrnacji Publicznej 
i Ochrony Danych Osobowych w Wydziale 



Organizacyjno- Administracyjnym w Departamencie 
Obslugi i Administracji Urzqdu Miasta Eodzi; 

- Aleksandra Hac 
podinspektor w Oddziale Projektow Medialnych 
w Biurze Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urzqdu Miasta Lodzi; 

- Anna Kotecka-Walczak 
podinspektor w Oddziale Analiz i Senvisu 
Internetowego w Biurze Informacji i Komunikacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzqdu Miasta Lodzi. 

2. Celem Zespolu jest realizacja polityki otwartoici i transparentnoSci Miasta Lodzi 
zgodnie z zalozeniami Programu Lodi - Miasto Otwarte, opisanymi w zalqczniku Nr 1 do 
zarzqdzenia. 

3. Do zadan Zespolu nalezy: 
1) przygotowanie i koordynacja zasad wdraiania Programu Eodi - Miasto Otwarte; 
2) wypracowanie formatu danych i sposobu ich publikacji; 
3) monitorowanie procesu wdraiania Programu Lodi - Miasto Otwarte, w szczegolnoSci 

poprzez wskazywanie kierunkow zmian, aktualizacji i uzupelniania danych; 
4) przygotowanie i testowanie Srodowiska informatycznego; 
5) opracowywanie harmonogramow udostqpniania danych publicznych; 
6) koordynacja udostqpniania danych publicznych jako Otwartych Danych; 
7) przygotowanie raportu otwarcia oraz raportow rocznych, opisujqcych stopien wdroienia 

Programu Lodi - Miasto Otwarte, przy czym raport otwarcia zostanie sporzqdzony 
w ciqgu 90 dni od dnia wejScia w zycie niniejszego zarzqdzenia; 

8) wspolpraca przy wdraianiu Programu Lodi - Miasto Otwarte z przedstawicielami 
organizacji pozarzqdowych. 

4. Regulamin dzialalnoSci Zespolu stanowi zakqcznik Nr 2 do zarzqdzenia. 

$ 2. Zobowiqzujq kierownikow komorek organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz 
kierownikbw miejskich jednostek organizacyjnych do wspoldzialania oraz udzielania 
niezbqdnej pomocy we wszystkich sprawach mieszcqcych siq w zakresie dzialalnoSci 
Zespolu, a pozostajqce we wlaiciwoSci danej komorki bqdi jednostki. 

$ 3. Pomoc prawnq dla Zespolu Swiadczy radca prawny wyznaczony przez Dyrektora 
Wydzialu Prawnego w Departamencie Obslugi i Administracji Urzqdu Miasta Lodzi. 

$4 .  Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rzecznika Prasowego 
Prezydenta Miasta w Departarnencie Prezydenta Urzqdu Miasta Lodzi. 

5 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia ~r 2482N11115 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z d n i a A S e  2015r. 

Program L6di - Miasto Otwarte 

Otwarty dostep do wiedzy i informacji to siia napedowa dzisiejszego Swiata i jeden z 
filar6w rozwoju miejskiej spoiecznoSci. W erze informacji to wiaSnie otwartoSC danych oraz 
umoiliwienie swobodnego z nich korzystania prowadzi do wzrostu innowacyjnoSci, 
aktywnoici i zadowolenia mieszkahcow. 

Miasto jest naszym dobrem wspolnym, a jego wartoSciq jest wysokiej jakoSci kapitai 
spoieczny, oparty na partycypacji i aktywnoici mieszkahcow. Nie moze by6 mowy 
o partycypacji i aktywnoici bez budowania zaufania publicznego, bez procesu otwierania siq 
Miasta i udostqpniania informacji o jego dziaialnoSci. 

Prawo kaidego mieszkanca do uzyskania przejrzystej informacji o dziaialnoici 
organow wiadzy publicznej gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nowoczesne, elektroniczne publikowanie informacji w otwartych, przejrzystych 
i uporz~dkowanych formach pozwala mieszkancom na analize oraz ponowne wykorzystanie 
danych. Otwarte dane sq szansq dla wzmocnienia wizerunku nowoczesnego i innowacyjnego 
miasta . 

Dlatego Miasto Lodi zobowiqzuje siq do: 
1) wykorzystywania nowych technologii do wspierania przejrzystego i odpowiedzialnego 

wykonywania zadaii publicznych; 
2) wlqczania obywateli w sprawy miasta oraz wspierania budowy spoleczenstwa 

obywatelskiego i informacyjnego; 
3) pobudzania przedsiqbiorczoSci i stwarzania warunk6w do rozwoju nowych inicjatyw 

biznesowych; 
4) dbania w k&dy moiliwy sposdb o efektywnoid i transparentno4.C wydatkowania 

irodkdw publicznych; 
5) nieustannego ulepszania i weryfikowania przyjqtych rozwiqmh w zarzqdzaniu miastem. 



Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 2482NII115 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia A5 $tdWQ 2015 r. 

Regulamin dziatalno6ci Zespotu ds. Otwartych Danych 

5 1. IlekroC w Regularninie dzialalnoSci Zespolu ds. Otwartych Danych, jest mowa o: 
1) danych publicznych - naleiy przez to rozumieC wszelkie informacje wytworzone 

i przetwarzane przez Miasto Lodi, kt6re stanowiq informacjq publicznq w rommieniu 
ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostqpie do informacji publicznej, do kt6rych dostqp 
nie podlega ograniczeniu: 
a) w zakresie i na zasadach okreSlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
b) w zakresie i na zasadach okreSlonych w przepisach o ochronie innych tajemnic 

ustawowo chronionych, 
c) ze wzglqdu na prywatnoSC osoby fizycznej lub tajemnicq przedsiqbiorcy; 

2) Otwartych Danych - naleiy przez to rozumieC dane publiczne dostqpne na dedykowanym 
do tego celu portalu, udostqpniane w otwartych i uporzqdkowanych formatach; 

3) Otwartym Formacie - naleg przez to rozumieC format plik6w elektronicznych 
posiadajqcych jawnq ogolnodostqpnq strukturq; 

4) Portalu Otwartych Danych - naleiy przez to rozumied stronq internetowq zaloionq 
i utrzymywanq przez Miasto t6d i ;  

5) komcirce organizacyjnej - nalezy przez to rozumied department, wydzial, rownorzqdnq 
kom6rkq organizacyjnq o innej nazwie lub samodzielnq kom6rkq organizacyjnq Urzqdu 
Miasta Lodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne. 

8 2. 1. Utworzony zostanie Portal Otwartych Danych, zwany dalej Portalem, kt6ry 
stanowiC bqdzie sub-domenq portalu miejskiego. 

2. W rarnach portalu Otwarte Dane udostqpniane bqdq w oparciu o zasady: 
1) dostqpnoSci - dane sq osiqgalne dla jak najszerszego grona uiytkownikow i mogq by6 

wykorzystywane w dowolnych celach, w tym biznesowych; 
2) aktualnoSci - dane sq udostqpniane na tyle szybko, by nie tracily swojej wartoSci; 
3) kompletnoSci - dane upubliczniane sq w calym wskazanym zakresie; 
4)maszynowo odczytywalne - dane sq uporqdkowane i mogq by6 przetwarzane 

automatycznie; 
5) udostqpniania bez dyskryminacji - dane sq dostqpne dla kaidego, bez wymogu rejestracji; 
6) udostqpniania bez ograniczen licencyjnych. 

5 3. 1. Zespol ds. Otwartych Danych, co roku sporqdza raport dotyczqcy stanu 
dostqpnoSci danych publicznych w roku ubieglym. Raport winien zawieraC r6wniei plan 
dzialah majqcych ulatwiC dostqp do danych publicznych on-line. 

2.Zespol ds. Otwartych Danych do dnia 15 grudnia kaidego roku przedstawia raport 
Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Pierwszy raport, tj. raport otwarcia, Zesp6l ds. Otwartych Danych przedstawia 
Prezydentowi Miasta todzi w ciqgu 90 dni od dnia wejScia w zycie niniejszego zarzqdzenia. 



tj 4. 1. Zobowiqzuje siq kierownikbw kom6rek organizacyjnych do stworzenia, we 
wsp6lpracy z Zespdem ds. Otwartych Danych, katalogu Otwartych Danych. 

2. Katalog Otwartych Danych winien zawierak: 
1) spis zbior6w danych publicznych tworzonych przez kom6rkq organizacyjnq; 
2) dane w ramach zbioru winny by6 pogrupowane na dane, kt6re sq juz dostepne i dane, ktore 

planuje siq udostqpnik. 
3. Zobowiqzuje sie kierownik6w kom6rek organizacyjnych do stalej wsp6lpracy 

z Zespolem ds. Otwartych Danych w realizacji i rozwoju Programu L6di - Miasto Otwarte, 
w szczeg6lnoSci poprzez: 
1) delegowanie pracownik6w do wsp6lpracy z Zespolem ds. Otwartych Danych; 
2) dokonywanie analiz posiadanych danych publicznych; 
3) przygotowywanie odpowiednich danych do publikacji; 
4) stopniowe publikowanie nowych zbior6w danych w terminach i w spos6b uzgodniony 

z Zespolem ds. Otwartych Danych. 

5 5. 1. Przewodniczqcy Zespolu ds. Otwartych Danych zwoluje posiedzenia oraz 
kieruje jego pracami. 

2. W przypadku nieobecnogci lub niemoino4ci pelnienia hnkcji przez 
Przewodniczqcego Zespolu jego obowiqzki pelni Zastepca Przewodniczqcego Zespolu. 

3. Stanowiska Zespolu podejmowane Sq w glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoSciq 
glos6w. Udzial w glosowaniu biorq wylqcznie osoby wchodzqce w sklad Zespolu. 
W przypadku rownej liczby glos6w rozstrzyga glos osoby prowadzqcej posiedzenie. 

4. W posiedzeniach Zespolu mogq uczestniczyk eksperci lub gogcie zaproszeni przez 
Przewodniczqcego lub Zastepce Przewodniczqcego Zespolu. 

5 6. Przy realizacji Programu L6di - Miasto Otwarte, Zesp6l ds. Otwartych Danych 
moze wsp6tpracowak z innymi podmiotami, w szczeg6lnoSci z jednostkami sarnorzqdu 
terytorialnego, jednostkami administracji centralnej oraz organizacjami pozarzqdowymi, 
angaZ;ujqcymi siq w dzialania na rzecz otwartych danych. 


