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ZARZĄDZENIE NR 475/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 marca 2009 roku

w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego oraz udzielenia upoważnienia Panu 
Andrzejowi Tarko do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
wyborów i referendów.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U 
z 2007 r. Nr 190, poz1360 z późn. zm.) art. 8 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 95, 96 i 98 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustanawia się Urzędnika Wyborczego – Andrzeja Tarko, upoważnionego do realizacji zadań 
Prezydenta Miasta Krakowa wynikających z przepisów ustaw:

- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej,

- o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,
- o referendum ogólnokrajowym,
- o referendum lokalnym.

§2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o obwodowej komisji – należy przez to rozumieć obwodową 
komisję wyborczą lub obwodową komisję do spraw referendum.

§3.

Urzędnik Wyborczy – Andrzej Tarko, w zakresie wykonywanych zadań, jest upoważniony do:

1) realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

2) realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów 
a w szczególności do:
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a) wnioskowania ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib 
obwodowych komisji,

b) podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji, 

c) przekazania obwieszczenia w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji gminnej komisji wyborczej oraz 
komisarzowi wyborczemu,

d) wnioskowania podziału na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę 
wybieranych radnych w każdym okręgu, 

e) podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i 
numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o 
wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, 

f) wnioskowania powołania obwodowych komisji,
g) zorganizowania i przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych 

komisji,
h) zorganizowania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji,
i) zorganizowania pierwszego posiedzenia gminnej komisji wyborczej, 
j) przyjmowania w depozyt dokumentów z głosowania oraz pieczęci obwodowych 

komisji,
k) wyznaczania odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz 
podanie wykazów tych miejsc do publicznej wiadomości,

l) zapewnienia druku i rozplakatowania obwieszczenia o przyczynach 
nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu wyborczym,

m) zapewnienia druku i rozplakatowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach 
kandydatów,   

n) usuwania plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych 
z naruszeniem prawa lub nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze 
w terminie 30 dni po dniu wyborów,

3) zorganizowania administracyjnej obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy 
obwodowych komisji,

4) zorganizowania administracyjnej obsługi gminnej komisji wyborczej,
5) zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu 

w szczególności do:
a) wydawania upoważnień wyznaczających przedstawicieli odpowiedzialnych 

za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji,
b) współpracy z właściwymi komendantami Policji i straży miejskiej w celu zapewnienia 

ochrony lokali obwodowych komisji,
6) podpisywania pism związanych z przeprowadzanymi wyborami i referendami,
7) do dysponowania sprzętem i środkami Urzędu Miasta Krakowa w zakresie niezbędnym 

do organizacji i przeprowadzenia wyborów i referendów,   
8) wydawania wiążących poleceń pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich 

jednostek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania powyższych zadań,
9) reprezentowania Miasta Krakowa w kontaktach z Delegaturą Krajowego Biura 

Wyborczego oraz Komisarzem Wyborczym,
10) wnioskowanie dotyczące rozdysponowania środków finansowych przekazanych przez 

Krajowe Biuro Wyborcze,
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11) wykonywania wszelkich zadań wyborczych i referendalnych wynikających 
z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej,

12) sporządzania okresowych sprawozdań dla Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w 
Krakowie z przebiegu prac związanych z wyborami i referendami,

13) przygotowanie umów i innych zobowiązań finansowych w ramach zadań związanych z 
przeprowadzanymi wyborami i referendami,

14) współpracy z Krajowym Biurem Wyborczym (Platforma Wyborcza) i koordynacji działań 
przy elektronicznej obsłudze czynności wyborczych zleconych Gminie.

§4.

1. Upoważnienie określone w § 3 pkt 2 lit. c-e, i, m-n oraz w pkt 4 dotyczy przeprowadzanych
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz stosuje się odpowiednio 
do przeprowadzanych wyborów prezydenta miasta.

2. Upoważnienie określone w § 3 pkt 2 lit. l dotyczy przeprowadzanych wyborów 
do Parlamentu Europejskiego.

3. Upoważnienie określone w § 3 pkt 5 dotyczy przeprowadzanych referendów 
ogólnokrajowych.

§5.

Traci moc zarządzenie Nr 633/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2005 r. 
w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego oraz udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi 
Tarko – Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa do 
wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


