
ZARZĄDZENIE Nr 521/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 12.03.2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zakres działania, wykonywania uprawnień i obowiązków 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej, zwanego dalej 
Pełnomocnikiem.  

§ 2. 1. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.
2. Pełnomocnik funkcjonuje w pionie Dyrektora Magistratu, w strukturze Wydziału 

Informatyki Urzędu Miasta Krakowa.

§ 3. 1. Pełnomocnik działa w obszarze informatyzacji podmiotów publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem prowadzenia usług eksperckich i doradczych niezbędnych do 
podejmowania decyzji w zakresie transformacji cyfrowej oraz przewodniczy komitetom 
sterującym, w ramach metodycznych struktur najważniejszych projektów w obszarze 
transformacji cyfrowej podejmowanych w Gminie Miejskiej Kraków.

2. Pełnomocnik inicjuje i koordynuje działania zmierzające do dokonywania analiz 
i ocen sytuacji poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych w tym 
zakresie.

3. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) opiniowanie dokumentów planistycznych oraz doradzanie Prezydentowi Miasta Krakowa 

w zakresie kierunków rozwoju systemu informacyjnego GMK;
2) opiniowanie przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków rozwiązań i przedsięwzięć w 

obszarze transformacji cyfrowej i przedstawianie rekomendacji dotyczących wdrożeń i 
finansowania;

3) nadzorowanie prac zespołów konsultantów wspomagających realizację projektów GMK w 
obszarze transformacji cyfrowej;  

4) inicjowanie współpracy w obszarze rozwiązań informatycznych z innymi instytucjami, w 
tym instytucjami administracji publicznej a także inicjowanie współpracy w ramach 
partnerstw strategicznych i technologicznych z instytucjami biznesowymi, których 
przedmiotem działalności jest obszar technologii ICT; 

5) współpraca z komunalnymi osobami prawnymi/SPZOZ/innymi podmiotami, których 
Miasto jest właścicielem/akcjonariuszem/udziałowcem, w kontekście budowy programu 
strategicznego informatyzacji GMK po roku 2022.

§ 4. 1. Pełnomocnik bierze udział w pracach zespołów, komisji, związków i korporacji 
samorządowych, zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz 
współpracuje z instytucjami i innymi podmiotami. 

2. W przypadku udziału w spotkaniach zewnętrznych, w szczególności związanych z  
pracami gremiów, o których mowa powyżej, skutkujących merytorycznymi propozycjami 
rozwiązań, Pełnomocnik przedstawia te propozycje w formie pisemnej Prezydentowi Miasta 
Krakowa.

3. Pełnomocnik w obszarze swojego działania, w ramach odrębnych dyspozycji 
Prezydenta Miasta Krakowa uczestniczy i przewodniczy zespołom zadaniowym 



opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je, przed 
przedstawieniem ich do zatwierdzenia Prezydentowi.

4. Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji, może występować do innych komórek 
organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych o udostępnienie lub pozyskanie 
informacji oraz inicjowanie działań dotyczących realizacji zadań określonych w § 3.

§ 5. Pełnomocnik pełni funkcję opiniotwórczą, udzielając Prezydentowi Miasta 
Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności:

1) współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami 
i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania 
odpowiednich programów, analiz i ocen;

2) śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych 
aktów prawnych, w szczególności w ramach współpracy z Kierownikami pionów, 
w zakresie ich wpływu na planowanie i realizację bieżących działań z 
uwzględnieniem obszaru informatycznego;

§ 6. 1. Pełnomocnik podpisuje pisma i dokumenty związane z zakresem swojego 
działania.

2. Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Wydział Informatyki 
UMK. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


