Załącznik do pisma DRUCiOD-III.520.27.2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO SPRAW
REALIZACJI „PROGRAMU OTWIERANIA DANYCH PUBLICZNYCH”
ZA OKRES 1.04-30.09.2017 R.
I. POSIEDZENIE ZESPOŁU
1. Zespół spotkał się 5 czerwca 2017r.
2. Zespół zapoznał się z I. raportem z wdrażania Programu otwierania danych publicznych oraz
informacją nt. inwentaryzacji danych publicznych.
Informacja o realizacji PODP została przygotowana na podstawie danych z Ministerstwa Cyfryzacji
i właściwych resortów oraz Głównego Urzędu Statystycznego nt. działań podejmowanych przez te
instytucje oraz im podległe i nadzorowane w oparciu o wskazane w ramach PODP strategiczne
zadania na lata 2016-2020 w okresie od 21 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
Pierwszy etap realizacji PODP był okresem intensywnych działań MC o charakterze:
 systemowym:
- powstała sieć współpracy dla realizatorów Programu: Zespół Zadaniowy do spraw "Programu
otwierania danych publicznych" na szczeblu wiceministrów, mający charakter strategiczny,
a także sieć Pełnomocników ds. otwartości danych, którzy prowadzą działania operacyjne
- przygotowany został projekt systemowy Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja,
planowany do dofinansowania w ramach POPC ( poddziałania 2.3.1), rozszerzający zakres
działań realizowanych w ramach PODP
 analitycznym i monitoringowym:
- zrealizowana i podsumowana została pierwsza tura inwentaryzacji systemów gromadzących
dane publiczne pod kątem dostępności i otwartości danych
- na bieżąco monitorowane były dane udostępniane w portalu danepubliczne.gov.pl, przede
wszystkim pod względem ich jakości i stopnia otwartości
 promocyjnym i edukacyjnym:
- wydany został podręcznik dla urzędników dot. ustawy o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego
- pierwszy rządowy Hackathon danych publicznych pozwolił na zweryfikowanie użyteczności już
udostępnionych danych.
3. Następne posiedzenie zaplanowano na IV kwartał 2017 r.
II. DZIAŁANIA ZESPOŁU
1. Przedstawiono następujące rekomendacje dotyczące:
1) Pełnomocników ds. otwartości danych:
 członkom Zespołu zarekomendowano podjęcie decyzji o umocowaniu
Pełnomocników. Jako jedną z możliwych form umocowania, zastosowaną w MC,
wskazano umocowanie w drodze zarządzenia właściwego ministra;
 zarekomendowano także przyznanie Pełnomocnikom dodatków zadaniowych oraz
pozafinansowych sposobów gratyfikacji i motywowania w związku z realizacją przez
nich nowych, czasochłonnych i angażujących zadań, za które zgodnie z PODP są
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odpowiedzialni. Z zapisów PODP wynika, że środki na realizację Programu w latach
2016–2020 powinny zostać wygospodarowane w ramach limitów wydatków
ustalonych dla danego dysponenta w ww. latach bez konieczności ich dodatkowego
zwiększania.
2) Wypełniania formularzy SIST :
 zwrócono się do członków Zespołu z prośbą o zapewnienie wypełniania i aktualizacji
formularzy SIST w resortach oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.
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