
Zarządzenie Nr 2/2007 
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego 

z dnia 11 września 2007 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi  
i warunków techniczno – administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych  

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 

Na podstawie § 4 ust. 3 statutu Krajowego Biura Wyborczego, stanowiącego załącznik 
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania 
statutu Krajowego Biura Wyborczego (M. P. Nr 3, poz. 60 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 65), 
w związku z art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, 
poz. 499)1 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wymienione w załączniku nr 1 zapewniają ob-
sługę i warunki techniczno-administracyjne pracy okręgowych komisji wyborczych w wy-
borach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzą-
dzonych na dzień 21 października 2007 r. i wykonują całość zadań wyborczych na obszarze 
wskazanym w tym załączniku. 

§ 2. 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wymienione w załączniku nr 2 współdziałają 
z delegaturami, o których mowa w § 1, w zapewnieniu obsługi i warunków techniczno-
administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych, wykonując na obszarze określo-
nym w tym załączniku zadania wymienione w załączniku nr 3. 

§ 3. 

Delegatury, o których mowa w § 2, są zobowiązane do wykonywania dodatkowych zadań, 
zleconych przez okręgowe komisje wyborcze, w szczególności z zakresu inspekcji oraz za-
                                              
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 

14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 
2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 
112, poz. 766. 



pewnienia wykonywania zadań przez osoby powołane do pełnienia funkcji pełnomocnika, 
o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, 
poz. 499, z późn. zm).2

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Kierownik 

Krajowego Biura Wyborczego 
 

Kazimierz Wojciech Czaplicki 

                                              
2 Zmiany wskazanej ustawy zostały wymienione w przypisie 1 
 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Kierownika 
Krajowego Biura Wyborczego nr 2/2007 
z dnia 11 września 2007 r. 

 
Wykaz delegatur Krajowego Biura Wyborczego 

zapewniających obsługę i warunki techniczno-administracyjne okręgowych komisji  
wyborczych ze wskazaniem obszaru, na którym wykonują one całość zadań wyborczych 

 
Nr okręgu wy-

borczego do Sej-
mu i siedziba 

okręgowej komi-
sji wyborczej 

Siedziba delega-
tury Krajowego 

Biura Wy-
borczego 

Obszar, na którym delegatura KBW wykonuje całość zadań zwią-
zanych z obsługą i zapewnieniem warunków techniczno-

administracyjnych pracy okręgowej komisji wyborczej 

Nr 1 
Legnica 

Legnica powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, zło-
toryjski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Legnica 

Nr 2 
Wałbrzych 

Wałbrzych powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki 

Nr 3 
Wrocław 

Wrocław powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, 
trzebnicki, wołowski, wrocławski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Wrocław 

Nr 4 
Bydgoszcz 

Bydgoszcz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, 
świecki, tucholski, żniński 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz 

Nr 5 
Toruń 

Toruń powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, 
toruński, wąbrzeski 

oraz 
miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń 

Nr 6 
Lublin 

Lublin powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łu-
kowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Lublin 

Nr 7 
Chełm 

Chełm powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Chełm 

Nr 8 
Zielona Góra 

Zielona Góra powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielo-
nogórski, żagański, żarski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Zielona Góra 

Nr 9 
Łódź 

Łódź powiat: brzeziński, łódzki wschodni 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Łódź 

Nr 10 
Piotrków Trybu-

nalski 

Piotrków Try-
bunalski 

powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, 
tomaszowski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski 

Nr 11 
Sieradz 

Sieradz powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wie-
luński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski 

Nr 12 
Chrzanów 

Kraków powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki 



Nr okręgu wy-
borczego do Sej-

mu i siedziba 
okręgowej komi-

sji wyborczej 

Siedziba delega-
tury Krajowego 

Biura Wy-
borczego 

Obszar, na którym delegatura KBW wykonuje całość zadań zwią-
zanych z obsługą i zapewnieniem warunków techniczno-

administracyjnych pracy okręgowej komisji wyborczej 

Nr 13 
Kraków 

Kraków powiaty: krakowski, miechowski, olkuski 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Kraków 

Nr 14 
Nowy Sącz 

Nowy Sącz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz 

Nr 15 
Tarnów 

Tarnów powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, 
wielicki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Tarnów 

Nr 16 
Płock 

Płock powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardow-
ski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Płock 

Nr 17 
Radom 

Radom powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radom-
ski, szydłowiecki, zwoleński 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Radom 

Nr 18 
Siedlce 

Siedlce powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, wę-
growski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Siedlce 

Nr 19 
Warszawa 

miasto stołeczne Warszawa 

Nr 20 
Warszawa 

Warszawa powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyń-
ski, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński 

Nr 21 
Opole 

Opole województwo opolskie 

Nr 22 
Krosno 

Krosno powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sa-
nocki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Krosno 

Nr 23 
Rzeszów 

Rzeszów powiaty: dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rze-
szowski, strzyżowski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Rzeszów 

Nr 24 
Białystok 

Białystok powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, so-
kólski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Białystok 

Nr 25 
Gdańsk 

powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardz-
ki, sztumski, tczewski 

oraz 
miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot 

Nr 26 
Gdynia 

Gdańsk 
powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Gdynia 

Nr 27 
Bielsko-Biała 

Bielsko-Biała powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała 



Nr okręgu wy-
borczego do Sej-

mu i siedziba 
okręgowej komi-

sji wyborczej 

Siedziba delega-
tury Krajowego 

Biura Wy-
borczego 

Obszar, na którym delegatura KBW wykonuje całość zadań zwią-
zanych z obsługą i zapewnieniem warunków techniczno-

administracyjnych pracy okręgowej komisji wyborczej 

Nr 28 
Częstochowa 

Częstochowa powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Częstochowa 

Nr 29 
Gliwice 

powiaty: gliwicki, tarnogórski 
oraz 
miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze 

Nr 30 
Rybnik 

powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 
oraz 
miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory 

Nr 31 
Katowice 

powiat: bieruńsko-lędziński 
oraz 
miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Pieka-

ry Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Święto-
chłowice, Tychy 

Nr 32 
Sosnowiec 

Katowice 

powiaty: będziński, zawierciański 
oraz 
miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosno-

wiec 
Nr 33 
Kielce 

Kielce województwo świętokrzyskie 

Nr 34 
Elbląg 

Elbląg powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, 
lidzbarski, nowomiejski, ostródzki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Elbląg 

Nr 35 
Olsztyn 

Olsztyn powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, 
olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Olsztyn 

Nr 36 
Kalisz 

Kalisz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, pleszewski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Kalisz 

Nr 37 
Konin 

Konin powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, 
turecki, wrzesiński 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Konin 

Nr 38 
Piła 

Piła powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, między-
chodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wą-
growiecki, wolsztyński, złotowski 

Nr 39 
Poznań 

Poznań powiat: poznański 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Poznań 

Nr 40 
Koszalin 

Koszalin powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliń-
ski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Koszalin 

Nr 41 
Szczecin 

Szczecin powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśli-
borski, policki, pyrzycki, stargardzki 

oraz 
miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia Kierownika 
Krajowego Biura Wyborczego nr 2/2007 
z dnia 11 września 2007 r. 

 
Wykaz delegatur Krajowego Biura Wyborczego współdziałających  

w zapewnieniu obsługi i warunków techniczno-administracyjnych pracy okręgowych komi-
sji wyborczych ze wskazaniem obszaru, na którym wykonują powierzone im zadania 

 
Numer okręgu 
wyborczego do 

Sejmu i siedziba 
okręgowej komisji 

wyborczej 

Siedziba delega-
tury KBW za-

pewniającej ob-
sługę okręgowej 

komisji wyborczej 

Siedziba delega-
tury współdziała-

jącej w zapew-
nieniu obsługi 

okręgowej komi-
sji wyborczej 

Obszar, na którym delegatura KBW współ-
działa w zapewnieniu obsługi techniczno-
administracyjnej pracy okręgowej komisji 

wyborczej 

Nr 1 
Legnica 

Legnica Jelenia Góra powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, ka-
miennogórski, lubański, lwówecki, 
zgorzelecki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra 

Nr 5 
Toruń 

Toruń Włocławek powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radzie-
jowski, rypiński, włocławski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Włocławek 

Biała Podlaska powiaty: bialski, parczewski, radzyński 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska Nr 7 

Chełm Chełm Zamość powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, toma-
szowski, zamojski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Zamość 

Nr 8 
Zielona Góra 

Zielona Góra Gorzów Wielko-
polski 

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, 
strzelecko-drezdenecki, sulęciński 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. 

Nr 10 
Piotrków Trybu-

nalski 

Piotrków Trybu-
nalski 

powiaty: rawski, skierniewicki 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Skierniewice 

Nr 11 
Sieradz 

Sieradz 
Skierniewice 

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki 

Nr 16 
Płock 

Płock Ciechanów powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, 
przasnyski, żuromiński 

Nr 18 
Siedlce 

Siedlce Ostrołęka powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, 
pułtuski, wyszkowski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Ostrołęka 

Nr 22 
Krosno 

Krosno Przemyśl powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemy-
ski, przeworski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Przemyśl 

Nr 23 
Rzeszów 

Rzeszów Tarnobrzeg powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, 
stalowowolski, tarnobrzeski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Tarnobrzeg 



Numer okręgu 
wyborczego do 

Sejmu i siedziba 
okręgowej komisji 

wyborczej 

Siedziba delega-
tury KBW za-

pewniającej ob-
sługę okręgowej 

komisji wyborczej 

Siedziba delega-
tury współdziała-

jącej w zapew-
nieniu obsługi 

okręgowej komi-
sji wyborczej 

Obszar, na którym delegatura KBW współ-
działa w zapewnieniu obsługi techniczno-
administracyjnej pracy okręgowej komisji 

wyborczej 

Łomża powiaty: grajewski, koleński, łomżyński, 
wysokomazowiecki, zambrowski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Łomża 

Nr 24 
Białystok Białystok 

Suwałki powiaty: augustowski, sejneński, suwalski 
oraz 
miasto na prawach powiatu: Suwałki 

Nr 26 
Gdynia 

Gdańsk Słupsk powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, 
lęborski, słupski 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Słupsk 

Nr 36 
Kalisz 

Kalisz Leszno powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, 
rawicki 

oraz 
miasto na prawach powiatu: Leszno 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Kierownika 
Krajowego Biura Wyborczego nr 2/2007 
z dnia 11 września 2007 r. 

 

Wykaz 

zadań delegatur Krajowego Biura Wyborczego 

współdziałających w zapewnieniu obsługi i warunków techniczno-administracyjnych 

pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 

zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 

 

1. Zapewnienie warunków wykonywania nadzoru okręgowych komisji wyborczych 
w sprawach dotyczących obwodów, obwodowych komisji wyborczych i spisów wybor-
ców z uwzględnieniem: 

1) zmian w podziale gminy na obwody głosowania, tworzenia obwodów w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także roz-
plakatowania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, 

2) wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, ich oznakowania oraz dosto-
sowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

3) powołania obwodowych komisji wyborczych i ewentualnych zmian w ich składach, 

4) szkolenia obwodowych komisji wyborczych i dostarczenia im aktów prawnych 
oraz wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, 

5) dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania, spisów wybor-
ców, formularzy protokołów, obwieszczeń i innych druków oraz pieczęci, 

6) sporządzenia spisu wyborców, jego aktualizacji i udostępniania, 

7) szkolenia pracowników urzędów gmin i miast w zakresie prowadzenia rejestru wybor-
ców i sporządzenia spisów wyborców, 

8) archiwizacji oraz niszczenia dokumentów wyborczych zdeponowanych przez obwo-
dowe komisje wyborcze u wójtów i burmistrzów (prezydentów miast). 

2. Wykonanie zadań związanych z zastosowaniem wspomagania informatycznego okręgo-
wych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności: 

1) dystrybucja haseł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych oraz ope-
ratorów kalkulatora wyborczego na poziomie obwodu głosowania i gminy, 



2) dystrybucja oprogramowania wspomagającego pracę obwodowych komisji wybor-
czych, 

3) przygotowanie dystrybucji i dostarczenie do gmin aktualnej wersji oprogramowania 
oraz danych o zarejestrowanych kandydatach i wykazy obwodów głosowania z aktu-
alna liczbą wyborców, 

4) przygotowanie oraz przeprowadzenie w gminach szkoleń informatyków odpowie-
dzialnych za szkolenie i wsparcie techniczne dla operatorów oprogramowania wspo-
magającego pracę komisji obwodowej, 

5) zapewnienie pomocy technicznej, wyznaczonym osobom w gminach, w zakresie ob-
sługi oprogramowania obwodowych komisji wyborczych. 

3. Zapewnienie rozplakatowania obwieszczeń, o których mowa w art. 137 ust. 3, art. 152 
ust. 2, art. 153 ust. 5, art. 158 ust. 1 i art. 192 ust. 5 oraz na podstawie art. 190 Ordynacji 
wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach 
na senatorów i zmianach w tym zakresie. 

4. Przekazywanie okręgowej lub okręgowym komisjom wyborczym danych o liczbie osób 
uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głoso-
wania, w trakcie głosowania, w sposób ustalony przez Państwową Komisję Wyborczą. 

5. Wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem protokołów głosowania z obwodów 
do pełnomocników, o których mowa w art. 74 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP 
i do Senatu RP, i zapewnieniem warunków pracy tym pełnomocnikom oraz wykonywa-
nie zadań związanych z przekazywaniem protokołów głosowania do okręgowej komisji 
wyborczej w sposób określony przez Państwową Komisję Wyborczą i okręgową komisję 
wyborczą. 

6. Przekazywanie gminom środków finansowych na wykonanie wyborczych zadań zleco-
nych i na świadczenia przysługujące członkom obwodowych komisji wyborczych, zgod-
nie z preliminarzem wydatków oraz rozliczanie wykorzystania tych środków przez gmi-
ny. 

7. Finansowanie w granicach określonych preliminarzem własnych wydatków wyborczych 
związanych ze szkoleniem członków obwodowych komisji wyborczych, plakatowaniem 
obwieszczeń, transportem kart do głosowania, druków wyborczych oraz finansowania 
innych wydatków delegatury związanych z wykonywanymi zadaniami w wyborach 
do Sejmu RP i do Senatu RP. 

8. Przekazywanie meldunków z zakresu statystyki wyborczej do Zespołu Prawnego i Orga-
nizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego oraz do delegatury zapewniającej obsłu-
gę i warunki techniczno-administracyjne pracy okręgowej komisji wyborczej. 

 


