DECYZJA NR 10/2016
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego do spraw „Programu otwierania danych
publicznych”
Na podstawie § 17 zarządzenia Nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M. P. poz. 379) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Tworzy się Zespół zadaniowy do spraw „Programu otwierania danych publicznych”,
ustanowionego uchwałą Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r., zwany dalej
„Zespołem”.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:
1)

ocena stanu realizacji „Programu otwierania danych publicznych”, zwanego dalej
„Programem”, w szczególności upowszechniania standardów określonych w załączniku
nr 1 do Programu oraz otwierania i udostępniania danych w portalu danepubliczne.gov.pl
zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do Programu;

2)

wskazywanie kolejnych baz danych o znaczącym potencjale gospodarczym lub
społecznym, z których dane powinny być otwarte i udostępnione w portalu
danepubliczne.gov.pl;

3)

opracowanie koncepcji i harmonogramu otwierania i udostępniania danych w portalu
danepubliczne.gov.pl

z

kolejnych

baz

danych

z

wykorzystaniem

interfejsu

programistycznego API;
4)

identyfikacja barier prawnych ograniczających otwieranie danych publicznych i ich
usuwaniem;

5)

promowanie standardów i zasad otwartości danych publicznych oraz interoperacyjności
w administracji publicznej, a także w ramach realizacji zadań publicznych we współpracy
z innymi podmiotami.
2. Zespół pełni również funkcję forum do wymiany przez jego członków dobrych praktyk

i doświadczeń w otwieraniu danych publicznych.
§ 3. Członkami Zespołu są:
1)

Kierownik Zespołu – Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji;

2)

Zastępca Kierownika Zespołu – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez
Ministra Rozwoju;
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3)

Zastępca Kierownika Zespołu – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez
Ministra Cyfryzacji;

4)

sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, wyznaczony przez:
a)

Ministra Edukacji Narodowej,

b)

Ministra Energii,

c)

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

d)

Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

e)

Ministra Finansów,

f)

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g)

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

h)

Ministra Obrony Narodowej,

i)

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j)

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k)

Ministra Rozwoju,

l)

Ministra Skarbu Państwa,

m) Ministra Sportu i Turystyki,

5)

n)

Ministra Sprawiedliwości,

o)

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

p)

Ministra Spraw Zagranicznych,

q)

Ministra Środowiska,

r)

Ministra Zdrowia.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 4. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w jego pracach przez upoważnionych

przedstawicieli.
§ 5. Kierownik Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym,
osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności ekspertów, przedstawicieli innych
organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji
pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), zajmujących się
problematyką otwierania danych publicznych.
§ 6. Kierownik Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może
tworzyć grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić eksperci spoza Zespołu
posiadający wiedzę z zakresu spraw będących przedmiotem prac grupy roboczej.
§ 7. Wymiana korespondencji między członkami Zespołu może odbywać się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
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§ 8. 1. Posiedzenia Zespołu są zwoływane przez Kierownika Zespołu. Każdy z
członków Zespołu może wnioskować do Kierownika Zespołu o zwołanie posiedzenia.
2. Posiedzenia grup roboczych zwołuje osoba wyznaczona przez Kierownika Zespołu.
§ 9. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu
lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Kierownika Zespołu, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Kierownika przewodniczącego
posiedzeniu.
2. Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w
terminie wskazanym przez Kierownika Zespołu.
3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 5, nie
przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§ 10. 1. Zespół realizuje swoje zadania do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Kierownik Zespołu przedkłada Komitetowi Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu co najmniej raz na pół roku.
§ 11. Za udział w pracach Zespołu zadaniowego członkom zespołu oraz grup roboczych
nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 12. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna
realizująca zadania z zakresu otwartości danych publicznych w Ministerstwie Cyfryzacji.
§ 13. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji, bądź w
innym miejscu wyznaczonym przez Kierownika Zespołu.
§ 14. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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