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  samodzielnie zarządza nowoczesnymi  
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sprzątamy nasze miasto
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150 LAT POLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO MODELU OCZYSZCZANIA MIASTA

150 YEARS OF POLISH SELF-GOVERNMENT CITY CLEANING MODEL



Ladies and Gentlemen, 

The year 1866 opened a very important chapter in the history of 
Kraków. It was then that Kraków’s local government was reborn, 
the City Council was appointed, and Professor Józef Dietl became 
the city’s mayor, setting himself a goal of making Kraków „clean, 
healthy and attractive”. This ambitious plan was implemented 
through major investments – the construction of a sewage 
system, a water supply system and public buildings, the paving 
of muddy streets and the renovation of historical monuments 
– but also through seemingly modest decisions such as assigning 
50 employees of the city hall to the regular cleaning of the city.

It is with great pleasure that I present to you this book, describing 
the far-reaching effects of this seemingly trivial decision. It tells 
the intriguing story of how Kraków changed over the years, how 
it ensured cleanliness, how the Municipal Cleaning Company in 
Kraków was founded and how it developed.

On the 150th anniversary of the establishment of the first small 
cleaning brigade in Kraków by mayor Dietl, it is worth to take 
a closer look at the history of this important and unique municipal 
company, whose roots can be found right in the city hall. 

Jacek Majchrowski
Mayor of Kraków
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Szanowni Państwo, 

Rok 1866 otworzył bardzo ważny rozdział w historii Krakowa. 
To wtedy odrodził się krakowski samorząd, ukonstytuowała się Rada 
Miejska, a prezydentem miasta został prof. Józef Dietl, który postawił 
sobie za cel uczynienie Krakowa „czystym, zdrowym i ozdobnym”. 
Realizacji tego ambitnego zamierzenia służyły wielkie inwestycje 
– budowa kanalizacji, wodociągów, obiektów użyteczności 
publicznej, brukowanie błotnistych ulic i  odnowa zabytków  
– ale też z pozoru skromne decyzje – jak choćby ta, by oddelegować 
50 pracowników Magistratu do regularnego sprzątania miasta. 

Z przyjemnością przekazuję Państwu publikację, która opisuje 
dalekosiężne skutki tej właśnie z pozoru błahej decyzji. To bardzo 
ciekawa opowieść o tym jak zmieniał się Kraków na przestrzeni lat, 
jak radził sobie z utrzymaniem czystości, jak powstało i rozwijało się 
krakowskie MPO.  

W 150. rocznicę utworzenia przez prezydenta Dietla pierwszej, 
niewielkiej brygady sprzątającej Kraków warto przyjrzeć się uważnie 
historii tej ważnej i jedynej miejskiej spółki, która wyrosła wprost 
z magistratu. 

Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa



Ladies and Gentlemen,

The Municipal Cleaning Company in Krakow is today a modern, thriving 
enterprise, and the largest provider of communal services in Poland. But its 
pedigree reaches 150 years into the past, to humble beginnings as a small 
team of workers and administrators tasked by the city mayor with regular 
maintenance of municipal streets and plazas.

The tumultuous regional history in the period from the company 
inception in 1866 until present times hasn’t always awarded it effortless 
development. The two world wars in particular wreaked havoc on its 
personnel, machine park and infrastructure – those losses had to be 
each time laboriously rebuilt, almost from scratch.

The following publication celebrates 150 years of the self-governance 
model of municipal maintenance services, a period beginning with 
the 1866 decision of the city mayor Józef Dietl concerning establishment 
of permanent cleaning workforce for the purpose of servicing certain 
streets in the city of Krakow. The article not only offers insight into the 
history of the Municipal Cleaning Company, but also presents a broader 
context for Krakow’s sanitation issues across the ages.

It’s an opportunity to explore the history of city cleaning efforts 
from the earliest extant records, which paint a rather grim and 
grimy picture, until modern times, with the Municipal Cleaning 
Company standing tall as a professional and efficient enterprise, 
and an employer of over 1000 personnel, whose aspirations for 
the leadership in the communal service industry are evident in 
the excellent handling of the 2016 World Youth Days event.

Please, enjoy reading.

Henryk Kultys
Chairman of the Board
Municipal Cleaning Company in Krakow

MAREK KABACIŃSKI
Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor Eksploatacyjny

KRZYSZTOF DZIECIUCHOWICZ
Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor Finansowo-Handlowy

ANDRZEJ NATKANIEC
Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor Techniczny

RADA NADZORCZA

MAREK GROCHAL
Przewodniczący 

ANDRZEJ MANIA
Zastępca Przewodniczącego

JACEK SOBCZYK
PAWEŁ STAŃCZYK
RYSZARD STELMACHOWSKI
STANISŁAW TARKA
Członkowie Rady
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Szanowni Państwo,

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to 
nowoczesna i największa w branży firma komunalna w Polsce. 
Wzięła swój początek z niewielkiej grupy osób, które 150 lat temu 
zostały wyznaczone przez prezydenta miasta do regularnego 
sprzątania ulic i placów.

Od tego momentu w 1866 r. do chwili obecnej różnie układały się 
losy przedsiębiorstwa dbającego o czystość Krakowa. Nie była to 
ścieżka stabilnego rozwoju, po drodze były dwie wojny światowe, 
które niemal doszczętnie zrujnowały zakład i po których trzeba było 
mozolnie odbudowywać infrastrukturę, tabor, załogę.  

W niniejszej publikacji wydanej z okazji jubileuszu 150-lecia 
narodzin polskiego samorządowego modelu oczyszczania miasta, 
za który należy uznać decyzję prezydenta Józefa Dietla z 1866 r. 
o objęciu stałym oczyszczaniem przez służby miejskie części ulic 
w Krakowie, prezentujemy Państwu nie tylko dzieje Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania na różnych etapach jego rozwoju. 
Staraliśmy się dać szerszy ogląd tego, jak na przestrzeni dziejów 
dbano, lub też nie dbano, o czystość w Krakowie. 

Mogą Państwo prześledzić historię oczyszczania miasta od czasów 
najwcześniejszych, kiedy to do spraw czystości przywiązywano 
raczej niewielką wagę, aż do zatrudniającej dziś ponad 1000 osób, 
profesjonalnej, świetnie zorganizowanej i aspirującej do bycia 
liderem w branży komunalnej spółki użyteczności publicznej, 
która doskonale poradziła sobie z obsługą wydarzenia takiego jak 
Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Henryk Kultys
Prezes Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie
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MAINTAINING CLEANLINESS IN ANCIENT 
AND EARLY MEDIEVAL CITIES

The concept of cleanliness of human living 
spaces is as old as civilization itself. The 
period between about 12-10 thousand 
years BC to 4 thousand years BC marks 
the so-called Neolithic revolution, during 
which gradual changes in the life style of 
human populations were taking place. The 
earlier hunter-gatherer peoples gradually 
were settling down for a life of agrarian 
and pastoral societies.

With passing centuries, and with human 
capacity to mould the environment 
to their needs ever increasing, the 
earliest settlements grew into cities, 
and these into large metropolises. 
That transformation was accompanied 
by growth in waste generation, and 
gathering of urban habitats in the limited 
space resulted in waste accumulation.

CZYSTOŚĆ I BRUD 
W STAROPOLSKIM 
KRAKOWIE

1.1

ZAGADNIENIA CZYSTOŚCI MIAST W OKRESIE STAROŻYTNOŚCI 
I WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA1

Pojęcia czystości, brudu oraz zagadnienie zanieczyszczenia przestrzeni bytowej czło-
wieka są tak stare jak nasza cywilizacja. Ludzkość podchodziła do tych kwestii zmiennie 
i różne bywały formy dbania o czystość obszarów publicznych. Z rozwiązań wypraco-
wanych w starożytności korzystano i w późniejszych wiekach – w okresie średniowie-
cza i nowożytności. Dlatego warto prześledzić historię tych zagadnień ab ovo – od po-
czątków naszej cywilizacji.

Około 12–10 tys. lat przed naszą erą rozpoczęła się tzw. rewolucja neolityczna za-
kończona ok. 4 tys. lat przed narodzinami Chrystusa. Wówczas z wolna następowały 
zmiany w trybie życia człowieka – z koczowniczo-łowieckiego na osiadły – hodowla-
ny i uprawno-rolniczy. Wynikało to przede wszystkim z przeobrażeń klimatycznych, 
kiedy zakończyła się epoka lodowcowa, a średnie temperatury wzrastały, doprowa-
dzając do topnienia lodowca oraz zwiększenia wilgotności powietrza. Nastał wów-
czas okres postglacjalnego optimum klimatycznego, dzięki któremu możliwy stał 
się wielki rozkwit fauny i flory. Dodatkowym bodźcem do zmian w trybie życia było 
rozpoczęcie się epoki kamienia gładzonego, w której zaczęto wytwarzać różnego 
rodzaju kamienne narzędzia o lepszej jakości, pozwalające na dużo efektywniejsze 
zdobywanie i gromadzenie pożywienia.

Najdogodniejszymi terenami pod rozwój osadnictwa – rozpoczęcia uprawy roślin i hodow-
li zwierząt był tzw. Żyzny Półksiężyc na Bliskim Wschodzie. Rozciągał się on wzdłuż połu-
dniowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego począwszy od Gazy i rejonu Morza 
Martwego na północ do obszaru późniejszego miasta Aleppo, przechodząc następnie łu-
kiem poprzez tereny wzdłuż dwóch wielkich rzek – Tygrysu i Eufratu po ich ujście do Zatoki 
Perskiej. Obszar ten bogaty był w rośliny, które względnie łatwo dostosowano do uprawy 
występowały też takie gatunki zwierząt, które z biegiem lat udało się udomowić2.
Zmiana trybu życia człowieka z koczowniczego na osiadły powodowała zmianę krajo-
brazu naturalnego na kulturalny (stąd mowa o różnego rodzaju kulturach archeologicz-
nych). Z biegiem stuleci, gdy człowiek coraz bardziej ingerował w środowisko, powsta-
wały osady, miasta i wielkie metropolie. Produktem ubocznym przemian były odpady, 
a zgromadzenia wielkiej ilości osób na małej przestrzeni – gromadzenie się nieczystości.
Równolegle z tym procesem człowiek wypracowywał sposoby neutralizowania zanie-
czyszczeń i pozbywanie się ich. Początkowo były to zwykłe doły w ziemi oddalone od 
osiedli, jednak, gdy osady przekształcały się w coraz większe miasta, niezbędne stały 
się bardziej zaawansowane rozwiązania. Już w starożytnym Babilonie nieczystości 
z mieszkań odprowadzano podziemnymi kanałami. Podobnie było w Egipcie, gdzie 
w większych miastach z domostw usuwano nieczystości poprzez sieć kanałów, które 
doprowadzały je do rzek lub w miejsca oddalone od osiedli – na piaski pustyni. Do 
utrzymywania czystość w miastach używano oczywiście wody – już w starożytności 

1 Na podstawie: J. Polak, Wykład hygjeny miast, Warszawa 1908, s. 15–20.

2 W. Hensel, S. Tabaczyński, Rewolucja neolityczna i jej znaczenie dla kultury europejskiej, Wrocław 1978, 
s. 56; A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 27–32.

HISTORIA

s. 8–9
Ręczne odśnieżanie ulicy Floriańskiej, 1936
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

pp. 8–9
Manual snow clearing of Floriańska Street,1936
The Historical Museum of Cracow  
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lepiej zorganizowane ośrodki miejskie posiadały wodociągi, studnie oraz dreny, któ-
rymi nadmiar wody odprowadzano. Ich pozostałości przetrwały do dzisiaj, na przykład 
w Jerozolimie, miastach Grecji czy na terenach Republiki, a później Cesarstwa Rzym-
skiego. Najsłynniejszy z nich – rzymska Cloaka Maxima, która pierwotnie powstała 
w celu odwodnienia terenu przeznaczonego pod Forum Romanum, z czasem została 
zasklepiona i przekształcona w główny kanał miasta. Poprzez sieć przykanalików pod-
łączone były do niego domostwa mieszkańców miasta. 

Nad stanem technicznym kanałów czuwali urzędnicy zwani cenzorami, a środki na ich 
naprawy pochodziły ze specjalnego podatku pobieranego na ten cel – tzw. cloacarium. 
W Rzymie działali również inni urzędnicy miejscy odpowiedzialni za poprawny stan 
miasta – byli to edylowie, którzy dbali o czystość ulic. Do ich zadań należało m.in. roz-
mieszczenie w przestrzeni miejskiej publicznych toalet oraz specjalnych naczyń w za-
ułkach i uliczkach. 

Jednak podstawową formą utrzymania czystości było brukowanie ulic i układanie 
chodników. Rzymskie drogi były bardzo trwałe – składały się z czterech warstw, a część 
nawierzchnią pokrywano tłuczonymi bądź łupanymi kamieniami – w Pompejach na 
przykład używano płyt pochodzenia wulkanicznego z pobliskiego Wezuwiusza. Z kolei 
dobór materiału na przydomowe chodniki leżał w gestii samych mieszkańców, którzy 
byli zobowiązani do ich konstrukcji. Z reguły używano cegły, marmuru bądź mieszaniny 
dachówek, piasku i wapna. 

Ogólny stan czystości miast na terenie Imperium Rzymskiego był dobry. Prawodawstwo 
regulowało te kwestie licznymi ustawami, których stosowania restrykcyjnie przestrzega-
no – także w ośrodkach miejskich państw podbitych. Oprócz wcześniej wspomnianych 
warto wymienić jeszcze regulacje zakazujące – ze względów sanitarnych – grzebania 
zmarłych w obrębie miast. Przepis ten był ważny, ponieważ zapobiegał wybuchowi epi-
demii, wykluczając potencjalne źródło jej powstania. Miasta europejskie w średniowie-
czu, a w zasadzie do końca XVIII wieku nie stosowały takich rozwiązań, co miało zdecydo-
wanie negatywne konsekwencje dla warunków sanitarnych i zdrowia ich mieszkańców.
Po okresie wielkiej wędrówki ludów (IV–VI w.), która doprowadziła do upadku Cesar-
stwa Rzymskiego, w Europie nastał czas wieków średnich. Zmiany etniczne na wielkich 
połaciach kontynentu spowodowały przemiany kulturowe, co negatywnie odbiło się 
na czystości ośrodków miejskich. Korzystano, co prawda, z rozwiązań zastanych, które 
stosowali rzymianie (np. kanały), jednak nie konserwowano urządzeń miejskich służą-
cych utrzymaniu czystości na ulicach, co prowadziło do fatalnego stanu miast.

CZYSTOŚĆ I BRUD W MIEŚCIE EUROPEJSKIM OD ŚREDNIOWIECZA 
DO KOŃCA XVIII WIEKU3

Jako przykład może posłużyć tu wczesnośredniowieczny Paryż, który w okresie rzymskim 
nazywano Lutetią (od łac. luteus – błotnisty, brudny, zabłocony). Obecna stolica Republiki 
Francuskiej przedstawiała wtedy bardzo zły stan czystości oraz warunków sanitarnych. 
Na niewybrukowanych drogach publicznych zalegało błoto i wszelkiego rodzaju odpady, 
brak było kanałów i ścieków, a powszechna obecność zwierząt hodowlanych na ulicach 
dopełniała katastrofalnego stanu higienicznego miasta. Dopiero w drugiej połowie XII 
wieku wprowadzono pewne zabiegi i regulacje prawne, które mały na celu doprowadze-
nie do polepszenia warunków bytowych mieszkańców. Były to przede wszystkim prace 
nad brukowaniem głównych traktów Paryża oraz przepisy powołujące funkcjonariuszy 
publicznych, którzy mieli czuwać nad zachowaniem czystości ulic. 

3 J. Polak, op. cit., s. 20–25.

Concurrently, methods of dealing 
with waste neutralisation and disposal 
were developed. Initially, consisting 
of no more than simple holes dug in 
the ground sufficiently removed from 
the settlement. Eventually, to match 
the mounting needs of growing cities, 
more sophisticated techniques had 
to be devised. Settlements as old as 
ancient Babylon and Egypt had their own 
specialised networks of underground 
sewage canals draining household waste. 
Cleanliness was typically maintained with 
ample use of water supplies. And so, those 
better organised of ancient urban centres 
made use of aqueducts, wells and drains 
for removing water excess. The remains 
of these structures can be appreciated 
even today, in places like Jerusalem, many 
Greek cities, and on the territories once 
controlled by the Roman Republic (and 
later, the Roman Empire). 

Taking the Roman Empire as an example, 
the general state of sanitation in Roman 
cities was maintained at a relatively high 
level. Roman legislative acts regulated 
many aspects of waste disposal, and 
compliance with these was strictly 
enforced – conquered cities were not 
exempt from these laws.

The end of the Great Migration (4th–6th 
century AD) leading to the fall of the 
Western Roman Empire is traditionally 
taken as the beginning of the Early 
Medieval period. The significant alteration 
of ethnic composition throughout large 
land areas led to rapid cultural changes 
and, consequently, marked reduction 
in general level of cleanliness in cities. 
Extant Roman sanitation systems (such 
as sewers) were still used, however their 
maintenance was left wanting, leading to 
increasingly appalling squalor.

CLEANLINESS AND SQUALOR IN 
EUROPEAN CITIES PRIOR TO THE 19TH 
CENTURY

The early medieval city of Paris provides 
a prime example of issues of the time. The 
Roman name for what is now the capital 
of the French Republic was “Lutetia” (lat. 
luteus – muddy, grimy, swampy), and 
the name wasn’t at all unfitting as the 
city was anything but clean. Mud and 
assorted waste mixed and accumulated 
on unpaved roads. Lacking in sewage or 
water supply systems while abundant 
in livestock kept by its citizens – the 
settlement was in dire sanitary straits.



W XIV i XV wieku wydawano kolejne nakazy związane z ograniczeniem zalegającego 
drogi brudu. Zakazano m.in. wypuszczania nierogacizny na ulice oraz utworzono funk-
cję dodatkowych czyścicieli miasta. Zabiegi te nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. 
W średniowieczu i okresie nowożytnym ludność Paryża regularnie dziesiątkowały zarazy. 
W 1348 roku rozpoczęła się wielka epidemia dżumy trwająca według źródeł 18 miesięcy. 
Choroba ta znów zaatakowała miasto w 1399 roku, a w XV wieku miały miejsce pandemie 
ospy oraz krztuśca. Podobne przykłady można mnożyć i w kolejnych stuleciach, bowiem 
pomimo usilnych zabiegów władz miasta stan czystości przedstawiał się bardzo źle. Jako 
przykład warto zacytować w tym miejscu angielskiego podróżnika, który przybył do Pa-
ryżu w 1787 roku – zanotował on w swoim pamiętniku: „Mieszkaniec Londynu z trudem 
uwierzyłby, jak brudne są ulice Paryża, a przy tym niebezpieczne z powodu braku chodni-
ków. Wodę do picia używają tam z rzeki zanieczyszczonej w sposób wstrętny”.

Przytoczony tu obraz stanu zanieczyszczenia miasta od średniowiecza do końca XVIII 
wieku, choć skrajny, może być traktowany w pewnym sensie jako uniwersalny dla tego 
okresu na terenie przeważającej części Europy. Według zachowanych relacji cudzoziem-
ców podróżujących po XVI i XVII-wiecznej Hiszpanii, w Madrycie panował zwyczaj opróż-
niania naczyń z domowymi nieczystościami przez wylewanie ich o jedenastej wieczór 
przez okna, wprost na ulicę. Nieuważnego wędrowca mogła łatwo w ten sposób spotkać 
niemiła przygoda. Z kolei opisy stolicy Anglii zawierają wiele uwag o nieprzestrzeganiu 

Kraków 
panorama od północnego zachodu, 
2. poł. XVIII w. wyd. Georg Christoph Kilian
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 
Cracow 
panorama from the north-west, second half of 18th 
century, ed. Georg Christoph Kilian 
The Historical Museum of Cracow 
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przez mieszkańców nakazów oczyszczania przestrzeni publicznej wokół własnych do-
mostw – na przykład w 1650 roku zauważono, że ulice Londynu są „udręką i obrazą dla 
mieszkańców oraz przechodniów za sprawą leżącego na nich popiołu, kurzu, brudu, 
nieczystości i odpadków roztaczających uporczywy, nieprzyjemny zapach”. Podobnie 
było i w miastach niemieckich: w nadreńskim Oppenheim w XVII i XVIII stuleciu miesz-
czanie stale ignorowali obowiązek sprzątania ulic przylegających do ich posesji, wyzna-
czony ustawowo na każdą sobotę. Nie lepiej było w miastach Szwecji, Irlandii czy Rosji. 
Jak wynika z materiału źródłowego, pod względem czystości miast wyjątek, na skalę 
europejską, stanowiły Włochy, a szczególnie północna część Italii. Podróżnicy w swoich 
relacjach z wędrówek po ośrodkach miejskich tego regionu wychwalali szczególnie We-
necję, o której w XVII wieku pisano, że po mieście można chodzić w atłasowym obuwiu 
bez ryzyka zniszczenia go czy chociażby zabrudzenia. Podobna sytuacja miała miejsce 
w kantonach Szwajcarii, której miasta w nowożytnych itinerariach uchodziły za czyste 
i schludne. W 1537 roku artysta i podróżnik Benvenuto Cellini opisał Zurych jako „miasto 
cudowne, czyste jak kryształ”. Za równie zadbane uchodziły: Bazylea, Berno czy Szafuza. 
Inny jeszcze, dość specyficzny, wyjątek w podejściu ludności do kwestii czystości, stano-
wiła Holandia4. 

4 P. Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji, „Biblioteka 
Tradycji”, nr CXX, Kraków 2013, s. 152, 158, 163, 165, 170.

The middle ages and early modern period 
bore witness to many a plague decimating 
Parisian population. In 1348, the great black 
death epidemic erupted in the city, refusing 
to let up for 18 months.

Hardly an isolated incident, nor the latest 
one, similar incidents abound throughout 
the history of the city, as none of the 
many efforts to improve living conditions 
undertaken over the centuries had proved 
successful. An English traveller visiting in 
1787 marked in his diary: “A Londoner would 
be hard pressed to lend his credence to 
how filthy the streets of Paris can be. Filthy 
and dangerous, as they don’t seem to use 
pavements around here. Their drinking 
water, they draw from the river – polluted to 
a truly abhorrent degree.” 



Garbarnia przy ul. Karmelickiej
Maksymilian Cercha (1818–1907), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

Tannery at Karmelicka Street
Maksymilian Cercha (1818–1907), The Historical Museum of Cracow
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Przytoczone przykłady w przeważającej większość ukazują zły stan miast europejskich 
pod względem sanitarnym w omawianym okresie. Prowadzi to do wniosku, że problem 
brudu – obecny w tak szerokiej skali, był zjawiskiem cywilizacyjnym, wiązał się z men-
talnością ówczesnych ludzi, ich nieumiejętności rozumienia pewnych zjawisk, a także 
z poziomem nauki i medycyny. Jak więc zagadnienie czystości, brudu i zanieczyszcze-
nia przestrzeni publicznej przedstawiało się w staropolskim Krakowie?

CZYSTOŚĆ I BRUD W STAROPOLSKIM KRAKOWIE

Kraków, jako miasto lokowane na prawie magdeburskim, powstał w oparciu o już 
sprawdzone rozwiązania prawne, organizacyjne oraz przestrzenne. Sam proces lokacji, 
a więc organizacji i uporządkowania miasta pod względem formalnym i przestrzen-
nym, polegał m.in. na: nadaniu Krakowowi rozwiązań prawnych, w których mieszcza-
nie podlegają sądownictwu miejskiemu – wójtowi jako sędziemu oraz ławnikom jako 
asesorom, organizacji magistratu z określeniem kompetencji poszczególnych urzędni-
ków miejskich, na określeniu zasad funkcjonowania finansów oraz gospodarki miejskiej 
i wreszcie organizacji przestrzeni publicznej – wytyczeniu placu targowego w centrum 
osady oraz siatki ulic odbiegających od niego z ustaleniem dokładnej powierzchni dzia-
łek mieszkalnych pomiędzy nimi. Innymi regulacjami prawnymi w mieście zajmował się 
na bieżąco magistrat, wydając tzw. wilkierze – uchwały miejskie5.

Podstawową ustawą regulującą sprawy czystości na terenie staropolskiego Krako-
wa był wilkierz z 9 listopada 1373 roku, dotyczący usuwaniu zanieczyszczeń z Rynku 
– każdy mieszkaniec miasta, który posiadał dom przy głównym placu targowym, był 
zobowiązany do czyszczenia najbliższej przestrzeni i wywożenia z niej błota, na ob-
szarze „do połowy rynny granicznej” swojej posiadłości oraz od jej drzwi na 16 łokci 
w głąb Rynku. Za niestosowanie się do rozporządzenia groziły stosowne kary pienięż-
ne. 24 września 1384 roku przepis ten został rozciągnięty na wszystkich właścicieli 
nieruchomości – także tych mieszkających przy innych ulicach miasta, które czysz-
czono na długości budynku i do połowy szerokości drogi. Ze względów czystości za-
kazane było także rzezanie bydła w domach oraz trzymanie nierogacizny w mieście 
(mogli ją posiadać jedynie piekarze, którzy mieszkali w bliskości murów miejskich – 
wilkierz, czyli uchwała, z 1405 roku regulował liczbę hodowanych sztuk na 12). Do-
datkowo mieszkańcy mieli własnym kosztem instalować mostki nad przykanalikami 
wychodzącymi z domów i odprowadzającymi nieczystości do większych cieków6. 

Wycinek takiego kanału odprowadzającego wodę deszczową oraz ścieki z miasta został 
poświadczony w materiale źródłowym na przykład na ówczesnej ul. Szerokiej (obecny 
pl. Dominikański) pod 1395 rokiem. Był to najprawdopodobniej główny kanał-kolektor 
obsługujący wschodnią część Krakowa, transportujący również nieczystości z części 
placów znajdujących się na tyłach kamienic (tzw. zadzi), stojących w tej części miasta, 
w kierunku fosy miejskiej połączonej z rzeką Rudawą. Innym głównym rynsztokiem 
(wzmiankowanym w 1397 roku) był ściek znajdujący się przy ul. Wiślnej, który służył po-
łudniowo-zachodniemu rejonowi Krakowa7.

5 J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa., t. I, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 160–174.

6 J. Polak, op. cit., s. 31-32, Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, opr. S. Estreicher, 
Warszawa 1936, nr 4.; J. Wyrozumski, op. cit., s. 463–465; L. Carr-Riegel, “Waste management in 
medieval Krakow: 1257–1500”, Budapest 2016, s. 24, p. 32, s. 48, 50 [praca magisterska w archiwum 
Central European University, Budapeszt].

7 U. Sowina, Kanały wód odpływowych w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Krakowie, [w:] 
Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i nowożytnego miasta Europy Środkowej, 
red. S. Kabath, J. Piekalski, K. Wachowski, Wrocław 2011, s. 269–270.

The example of Paris, while in some senses 
extreme, can be generally taken to be 
representative of the state of living conditions 
in large parts of Europe of that period. Written 
testimonies of 16th-17th century travellers to 
Spain speak of certain nightly habit practiced 
in Madrid, consisting of emptying one’s 
chamber pot out of the window and directly 
onto the streets, each day an hour before 
midnight. a careless pedestrian taking an 
evening stroll could find himself drenched in 
a rather unpleasant manner.

It is worth noting here, that the notable 
cleanliness of the cities of Italian peninsula, 
especially its northern part, was a rare and 
commendable exception from the general 
European grime.

ISSUES OF SANITATION AND SQUALOR IN 
MEDIEVAL KRAKÓW

The emerging city of Kraków took advantage 
of the pre-existing legislative, legal and 
engineering solutions. The main law 
regulating sanitary issues took form of the 
City Council regulation of 9th November 
1373 on removal of waste material from the 
main square – citizens residing in houses 
by the main market square were obliged to 
maintain the neighbouring space defined 
as a rectangle delineated by “the middle 
line of the border ducts on each side of the 
property” and from the main door out to 16 
elbows into the square. Those in breach of 
the law were duly fined. On 24th September 
1384 the law was extended to all owners 
of buildings in the city. Owners of houses 
facing a street were supposed to clean 
their half of its section along the width of 
the building. The new regulations included 
clauses prohibiting slaughtering of livestock 
in one’s house, and the keeping of swine. 



W okresie średniowiecza legislacja miejska powtórzyła przepisy związane z czystością 
ulic wielkim wilkierzem w 1468 roku oraz ustawą z 14 kwietnia 1492 roku poświęconą 
wyłącznie oczyszczaniu Rynku. Wilkierz wcześniejszy zawierał 76 artykułów związanych 
z warunkami sanitarnymi oraz bezpieczeństwa w mieście (m.in. szczegółowe przepisy 
przeciwpożarowe). W uchwale przypomniano kary dla mieszkańców nieoczyszczają-
cych ulic przed swoimi posesjami oraz wypuszczających nierogaciznę wolno na drogi 
miejskie. Wprowadzono ponadto grzywny za wyrzucanie odpadów oraz wylewanie 
nieczystości na ulice, a także zobowiązano mieszkańców do odprowadzania ścieków 
ze swoich kuchni rynnami do rynsztoków8. Temu ostatniemu zagadnieniu magistrat 
Krakowa poświęcił jeszcze jeden dekret – mianowicie z 1489 roku, w którym nakazano 
wszystkim obywatelom miasta prowadzenie odpływów ścieków ze swoich domostw 
i posesji9.
Tak wyglądała kwestia oczyszczania przestrzeni miejskiej w średniowiecznym Krako-
wie z prawnego punktu widzenia. A jak w tym okresie prezentował się stan samej na-
wierzchni ulic i placów od strony technicznej i jak była budowana?

Badania archeologiczne prowadzone w obrębie Starego Miasta potwierdziły stosowa-
nie w Krakowie nawierzchni drewnianych oraz kamiennych, które sporządzano kilko-
ma różnymi technikami. Już u schyłku XIX wieku odnaleziono pod powierzchnią ul. św. 
Jana pomost z drewna sosnowego. Była to prosta konstrukcja, składająca się z dranic 
(łupanych desek z drzewa iglastego) ułożonych na legarach, które stabilizowano kołka-
mi wbijanymi w grunt. Takie rozwiązania w budowie nawierzchni odkryto także na ul. 
Szpitalnej oraz św. Józefa na Kazimierzu. Inną techniką wykonywania stabilnego pod-
łoża było wbijanie drewnianych pali (najczęściej dębowych) bezpośrednio w calec (np. 
północno-zachodni rejon Sukiennic) oraz układanie chodników z przylegających do 
siebie pni unieruchamianych kołkami (np. północno-wschodnie naroże Rynku)10.

Nawierzchnie kamienne i bruki Krakowa w średniowieczu wykonywano zasadniczo 
dwiema różnymi technikami. Najstarszym i najprostszym sposobem utwardzania grun-
tu kamieniami było wysypywanie na podłoże drobnego gruzu wapiennego. Wnikał on 
w calec z biegiem lat w wyniku użytkowania, w ten sposób go wzmacniając. Taka for-
ma ulicy odnaleziona została w rejonie Okołu i datowana jest na okres przedlokacyjny 
(koniec XII – 1 poł. XIII w.). W Krakowie drogi powstawały w ten sposób także w okresie 
bezpośrednio po założeniu miasta na prawie magdeburskim, natomiast później udo-
skonalono tą metodę, stosując piaskową podsypkę (np. bruk nieopodal północnych 
murów obronnych z początków XIV w. lub w rejonie ul. Kanoniczej). Inną techniką bu-ów obronnych z początków XIV w. lub w rejonie ul. Kanoniczej). Inną techniką bu- lub w rejonie ul. Kanoniczej). Inną techniką bu-
dowy dróg było dobieranie odpowiednich brył kamieni oraz ciosanie ich do postaci 
klina i wbijanie w piaskową podsypkę tak, by ciasno do siebie przylegały. Metoda ta 
tworzyła zwartą i trwałą powierzchnię – w Krakowie stosowano ją od końca XIII – po-
czątków XIV wieku. Występowała m.in. wokół kościoła św. Wojciecha11. 

Sam Rynek krakowski pokryto tego typu brukiem w okresie od ok. połowy XIV wieku 
(część zachodnia), do 1373 roku (rejon wschodni), kiedy na nowej nawierzchni stanęły 
odnowione kramy i jatki. W takich okolicznościach więc data wystawienia wilkierza 
dotyczącego czyszczenia Rynku nie była przypadkiem – wieńczyła większe przed-
sięwzięcie krakowskiego magistratu, który przeprowadził skomplikowany proces 

8 J. Polak, op. cit., s. 33–34; Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, T. II, oprac. F. Piekosiński, Kraków 
1882, nr 334, 348

9 U. Sowina, op. cit., s. 270.

10 J. Piekalski, Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego 
przełomu, Wrocław 2014, s. 200; D. Niemiec, „Bruki na placach i ulicach średniowiecznego zespołu 
miejskiego Kraków–Kazimierz–Kleparz, [w:]” Ulica, plac i cmentarz…, s. 275–276.

11 J. Piekalski, op. cit. 201, D. Niemiec, op. cit., s. 276–278.
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porządkowania przestrzeni głównego placu targowego Krakowa. Oprócz rozwiązań 
prawnych urząd miasta starał się zabezpieczyć Rynek przed narastającym błotem 
i odpadami także innymi sposobami. W trakcie prac archeologicznych w zachodniej 
części placu targowego, podczas odkrycia bruku z połowy XIV wieku odnaleziono 
również uformowany z kamieni rynsztok, którego zadaniem było grawitacyjne od-
prowadzanie nieczystości z Rynku w kierunku południowym – w rejon ul. Brackiej 
i Wiślnej – a więc do wspomnianego już kanału-kolektora obsługującego południo-
wo-zachodnią część miasta, znajdującego się przy ul. Wiślnej12.

Magistrat trzymał pieczę również nad stanem technicznym wybrukowanych ulic i placów. 
W księgach miejskich Krakowa dotyczących wydatków kasy miejskiej często można odna-
leźć pozycje dotyczące środków finansowych na opłacenie wykwalifikowanych majstrów 
– brukarzy, którzy na bieżąco dokonywali napraw uszkodzonych nawierzchni ulic. Najstar-
sze informacje źródłowe o tego typu fachowcach pochodzą z lat 1362 i 1368. Wówczas – od 
2 połowy XIV wieku – obserwuje się również poświadczone przez badania archeologiczne 
wzmożone brukowanie krakowskich ulic. Z tego okresu pochodzą na przykład kamienne 
nawierzchnie z rejonu Kościoła św. Marka – na ul. Sławkowskiej. Proces ten potwierdza 
również treść innego wilkierza z 1373 roku, w którym miasto zobowiązało się na pokrycie 
kosztów piasku oraz kamienia dla osób prywatnych. W roku 1397 w Krakowie działał mistrz 
brukarski Wacław, a w XV wieku znamy przedstawicieli tego fachu, którzy przyjęli prawo 
miejskie. Są to: w 1467 roku Mikołaj Mały oraz Stanisław, brukarz z Kujaw (1489)13. 

Nie wszystkie ulice i place miasta były jednak brukowane. Ze względu na wysokie kosz-
ty prac i remontów, koncentrowano się na drogach wylotowych i najgęściej zabudo-
wanych oraz na placach o największym znaczeniu. Przestrzeń nie była jednolita pod 
względem nawierzchni i często stanowiła mozaikę materiałów wykorzystywanych do 
jej pokrywania. Często stosowano drewno, deski, a mniej znaczące ulice moszczono 
gałęziami i przysypywano piaskiem lub żwirem14. Taki stan rzeczy potwierdza relacja 
o stanie dróg w Krakowie przedstawiona w jednym z wierszy Konrada Celtisa, niemiec-
kiego humanisty, wykładowcy uniwersyteckiego i poety, założyciela towarzystwa lite-
rackiego w Krakowie Sodalitas Litteraria Vistulana, który w 1498 roku w jednym ze swo-
ich utworów tak opisał ulice miasta stołecznego: 
Jak Cizalpińskiej kraj Galii w gnijącym topi się błocie,
Tak i krakowski nasz gród w brudzie zanurza się wciąż,
Jego szkaradne ulice gdzieniegdzie tylko bruk mają,
Zaprzęg poczwórny po oś grzęźnie w lepkości błot.15

Urząd miejski w Krakowie próbował również rozwiązywać problem błota zalegającego 
na ulicach poprzez okazjonalne wynajmowanie specjalnych robotników, których zada-
niem było wyłącznie oczyszczanie ulic, studni, kanałów, fosy czy koryta rzeki Rudawy. 
O takich sprzątaczach informują zapiski źródłowe m.in. z 1395, 1399 czy 1518 roku. Zda-
rzało się również, że prace tego typu wykonywali miejscowi kaci16. Były to jednak czyn-
ności doraźne, które na dłużej nie mogły poprawić sytuacji.

Na czystość średniowiecznego miasta wpływała oczywiście dbałość o ten stan samych 
mieszkańców. Nieczystości naturalne, odpady związane z codziennym bytowaniem, 

12 D. Niemiec, op. cit., s. 279.

13 J. Duda, Bruki w krajobrazie Krakowa, s. 29 oraz p. 3; D. Niemiec, op. cit., s. 283.

14 J. Duda, op. cit., s. 31.

15 K. Grodziska, „Gdzie miasto zaczarowane”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków 2003, s. 315, nr 697. 
D. Niemiec, op. cit., s. 187.

16 U. Sowina, Zanieczyszczenia wód…, s. 328–329. O innych czynnościach kata zob. dalej.

During the middle ages, sanitary 
regulations largely mirrored the earlier 
legislature, formally reinstated in a Grand 
Decision of the City Council in 1468 and 
in the act of 14th April 1492, the latter 
concerning solely the keeping of the 
main square clean. The former decision 
consisted of 76 articles regulating many 
issues pertaining to sanitation and safety 
(including detailed fire safety regulations). 
The act reinstated fines for failing to 
maintain the space in front of one’s 
property clean and for allowing swine on 
the city streets. Newly introduced clauses 
included fines levied against citizens 
dumping their household waste onto the 
streets and obligations to drain kitchen 
sewage into gutters via ducts.

Archaeological studies conducted in the 
Old City confirmed the widespread use of 
woodwork and masonry for building road 
surfaces. 

The main square itself was being covered 
in cobblestone between the first half of 
the 14th century (west side) and 1373 (east 
side) when renovated bread stalls were 
erected. It is then unsurprising that the 
same year the Council issued a decision 
pertaining to market square cleanliness 
– rather than incidental, it was a final 
crowning moment of a long and involved 
process of tidying up Kraków’s main 
market space.

However, not all streets and public 
squares were cobbled. Due to high costs 
of construction and maintenance, such 
surfaces were prioritised on outbound 
streets, densely populated, and important 
areas of the city. The streets represented 
a venerable mosaic of construction 
materials, through logs and planks, to 
sand-covered twigs on the cheap end of 
the spectrum.

Sources from 1395, 1399 or 1518 indicate 
that in addition to the aforementioned 
solutions the Council intermittently 
attempted to combat the issue of 
accumulating mud by hiring special 
troops of workers whose tasks consisted 
solely of cleaning streets, wells, sewers, 
the castle moat and the bed of Rudawa 
river. At times, local executioners were 
hired for those tasks. These were, however, 
temporary solutions, with limited effects 
on long-term cleanliness problems.



produkty uboczne powstałe podczas działalności rzemieślniczej czy rzeczy nieprzy-
datne lub te, które straciły swoją funkcję, mieszczanie usuwali z domostw do tzw. klo-
ak ulokowanych na tyłach działek – zadziach. Były to wykopane w ziemi doły z reguły 
o umocnionych ścianach, które umożliwiały odsączenie frakcji mokrej w grunt, rozkład 
odpadów organicznych oraz okresowe usuwanie i wywożenie ich zawartości w sta-
łym stanie skupienia. Badania archeologiczne poświadczają, że kloaki spełniały swoją 
funkcję przez długi okres – kilkudziesięciu lat – a gdy zostały dostatecznie wyeksplo-
atowane, zasypywano je i kopano nowe w niewielkim oddaleniu. Nieczystości z dołów 
kloacznych wywożono poza miasto bądź wrzucano do rzek – Wisła mogła przyjąć taką 
ilość odpadów bez trwałego uszczerbku dla środowiska naturalnego, natomiast gorzej 
przedstawiała się sytuacja rzeki-fosy Rudawy, nawet pomimo tego, że magistrat finan-
sował jej oczyszczanie, jak na przykład w 1399 roku. Innym problemem, wynikającym 
z zaniedbywania opróżniania dołów kloacznych i toalet, było zanieczyszczenie studni, 
które zaopatrywane były przez płytsze wody gruntowe. Dotyczyło to studni publicz-
nych, ale przede wszystkim prywatnych, kopanych płycej na zadziach kamienic. Nie-
rzadko bowiem długo zalegające nieczystości w dołach kloacznych przenikały do wód 
gruntowych, zakażając studnie sąsiadów. Przykład takiej sytuacji został odnotowany 
w materiale źródłowym na przykład z lat 1470–1473 i dotyczył zabudowań znajdują-
cych się przy ul. Kanonicznej, gdzie studnia duchownego Jakuba Dominikowskiego zo-
stała zanieczyszczona przez kloaki usytuowane na sąsiednich działkach – w tym jednej, 
znajdującej się w obrębie podwórza nieruchomości należącej do Jana Długosza17. 

Wielkie znaczenie w zachowaniu higieny w mieście odgrywała woda. Pierwotnie czerpano 
ją z wykopanych w odpowiednich miejscach studniach publicznych. W historiografii przed-
miotu postawiono hipotezę, że plany rozmieszczenia i budowy studni w Krakowie zostały 
uwzględnione już podczas organizacji pierzei Rynku w trakcie akcji lokacyjnej miasta w 1257 
roku. Powstawały zazwyczaj przy domach znaczniejszych mieszkańców miasta (włodarzy), 
a do początków XV wieku funkcjonowało ich w przestrzeni publicznej Krakowa 2518. 

17 J. Piekalski, Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego 
przełomu, Wrocław 2014, s. 206-207; U. Sowina, Zanieczyszczenia wód w miastach średniowiecznych 
i wczesnonowożytnych, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R 53: 2005, s. 324, 328.

18 U. Sowina, Ze studiów nad wydatkami i dochodami na studnie i wodociągi Krakowa w XIV–XV w., 
„Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, T. LXX: 2010, s. 81–82; R. Wierzbicki, Wodociągi 
Krakowa, Kraków 2011, s. 21; L. Carr-Riegel, op. cit., s. 29.

Kraków i Kazimierz – panorama od północy 
Najstarsza panorama Krakowa zamieszczona 
w Księdze Kronik Hartmanna Schedla, 1493 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  
 

Cracow and Kazimierz – panorama from the north
The oldest panorama of Cracow 

in Hartmann Schedl’s Book of Chronicles, 1493
The Historical Museum of Cracow 
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Nie mogły być jednak one jedynym źródłem zaopatrywania mieszczan w wodę, tym 
bardziej że zapotrzebowanie na nią stale wzrastało. Już pod koniec XIII wieku przekie-
rowano Rudawę w koryta fos miejskich. Początkowo taki zabieg został wykonany od 
strony północnej i wschodniej miasta, a następnie fosę poprowadzono przy zachod-
niej części Krakowa, aż po Wawel. Wpuszczenie Rudawy do rowów przy fortyfikacjach 
umożliwiło doprowadzenie wody za pomocą wodociągów grawitacyjnych. Pierwsze in-
formacje dotyczące takiego systemu pochodzą z 1395 roku, kiedy to magistrat Krakowa 
zapłacił rajcy Mikołajowi Dąbrowie osiem grzywien za budowę wodociągu z Rudawy 
do miasta pod swój dom. Badania archeologiczne również potwierdzają funkcjonowa-
nie wodociągów grawitacyjnych w mieście już w XIV wieku – był to system rur drewnia-
nych, które składały się z wydrążonego pnia przykrytego belką. W pewnej ustalonej od-
ległości rozlokowane były większe zbiorniki do czerpania wody – rząpie. Z odkryciami 
archeologicznymi dobrze korespondują także wiadomości o działających w Krakowie 
fachowcach dbających o stan techniczny całego systemu – rurmistrzach. Pierwszymi 
z nich byli m.in.: Piotr Swalme (1386) i Pesco (1393). U schyłku XIV wieku wodociągi 
grawitacyjne nie pokrywały całego zapotrzebowania mieszkańców w wodę. Władze 
miasta zdecydowały więc w 1399 roku o organizacji i budowie nowej sieci w oparciu 
o rurmus oraz przystosowane do tłoczenia wody pod ciśnieniem, wydrążone w środku 
rury z drzewa sosnowego. Wzrost popytu na wodę rósł na tyle szybko, że od 1375 do 
1399 roku podwoiła się w Krakowie liczba woziwodów – funkcjonariuszy publicznych 
odpowiadających za jej transport – z 10 do 20 osób19. 

Księgi rachunków miejskich poświadczają początek budowy rurmusa miejskiego na 
1399 roku. Przedsięwzięcie zakończyło się z całą pewnością przed 1431 rokiem – wów-
czas bowiem występują wzmianki o rurmusie w księgach miejskich, a od mieszkań-
ców, którzy korzystają z wodociągu, pobierany jest podatek. Rurmus usytuowany był 
nieopodal murów miejskich na rzece Rudawie w północno-zachodnim rejonie aglo-
meracji. W XV wieku magistrat Krakowa przeprowadzał planowaną akcję rozbudowy 
sieci wodociągowej. Jej prawidłową realizację oraz eksploatację nadzorowało dwóch 
przedstawicieli wybieranych z rady miasta – takie nominacje miały miejsce na przykład 
w 1452 roku, kiedy do tego zadania wyznaczono rajców Marcina Chmiela oraz Herma-
na Krancza. W okresie tym sieć obejmowała w mieście kwartał Sławkowski oraz Rynek. 
W kolejnym stuleciu wodociągi doprowadzono do pozostałych rejonów miasta20. 

W początkach XVI wieku powstał kolejny wodociąg w obrębie krakowskiego zespołu 
miejskiego – był to rurmus dostarczający wodę do zamku królewskiego na wzgórzu 
Wawelskim. Jego budowa trwała najprawdopodobniej od 1502 do 1507 roku, a jej 
przebiegiem kierował rurmistrz Jan. Był to murowany, nowoczesny jak na owe cza-
sy rurmus pompowy, przy rzece Rudawie, będącej częścią fosy miejskiej w rejonie 
zamkowej Kurzej Nogi. Składał się z części mieszkalnej dla rurmagistra stale kontro-
lującego jego pracę oraz z mechanizmu czerpiącego wodę w postaci wielkiego koła 
z zamontowanymi skrzyniami, które wlewały wodę do większego zbiornika. Stąd pod 
wpływem ciśnienia była ona pompowana do usytuowanych znacznie wyżej zabu-
dowań zamkowych. Położenie rurmusa okazało się jednak niefortunne, bowiem ten 
odcinek Rudawy stale zanieczyszczano ściekami miejskimi, które znajdywały ujście 
wspomnianym kanałem wpadającym do fosy w południowo-zachodnim rejonie mia-
sta, przy ulicy i bramie Wiślnej21. 

19 E. Ligęza, Wodociągi dawnego Krakowa do połowy XVII w., [w]: Kraków Dawniej i Dziś, Kraków 1971, 
s. 27–29, U. Sowina, op. cit, s. 82; A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Kraków 1966, 
s. 70; J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, s. 258; R. Wierzbicki, Wodociągi 
Krakowa…, s. 22; L. Carr-Riegel, op. cit., s. 37.

20 E. Ligęza, op. cit., s. 30, 36; R. Wierzbicki, op. cit., s. 23; L. Carr-Riegel, op. cit., s. 38.

21 U. Sowina, Zanieczyszczenia wód w miastach…, s. 321–323; R. Wierzbicki, op. cit., s. 51-53. 

Cleanliness of a medieval city or lack thereof 
was of course in large part the emergent 
result of personal habits of its citizens. 
Typically, a city dweller would deposit their 
waste – biological, household, crafting, and 
various discarded items in a so-called cloaca, 
or cesspit, located in the house’s backyard. 
The cloaca was a hole dug in the ground, 
often with reinforced walls, which permitted 
liquid part of waste to drain into the soil, 
decomposition of organic materials, and easy 
removal of remaining solid waste. Excavations 
indicate that any given cloaca remained in 
use for many decades before being finally 
deemed “used up” and buried, to be replaced 
by a new one dug up not far away. Solid 
waste removed from these cesspits was either 
dumped outside the city or into local rivers. In 
the particular case of Vistula, this was of little 
concern as the river could absorb significant 
amounts of such waste without much in terms 
of environmental damage. It wasn’t so with 
the river-moat Rudawa, despite repeated 
financing of its cleaning (e.g. in 1399). Another 
issue arising through overuse of cesspits was 
the contamination of wells, which tended to 
draw from shallow groundwater deposits.

Supply of fresh water was an important 
and necessary resource in maintaining city 
hygiene.

Excavations show that as early as in the 14th 

century gravity-based water supply systems 
were in place. These consisted of networks 
of wooden pipes in the form of hollowed out 
logs covered with planks. 

By the end of the 14th century gravity-based 
pipelines struggled to meet the demand for 
fresh water. In 1399 city authorities decided 
that a new water supply system was to be 
built, employing a water wheel-powered 
pump as well as wooden pipes capable of 
transporting pressurised water.



Z problemem czystości i brudu w średniowiecznych miastach Europy łacińskiej wiązało 
się również usytuowanie cmentarzy, które rozmieszczone były wewnątrz miast, w naj-
bliższej przestrzeni kościołów. W średniowieczu, ale także w okresie nowożytnym ne-
kropolie były miejscami, w których sfera sacrum przenikała się z profanum. W odróżnie-
niu od dzisiejszych czasów, mogiły rozmieszczane były raczej przypadkowo, a często 
miały charakter grobów masowych. Cmentarze były także miejscem obrządków religij-
nych, prawienia kazań czy inscenizacji pasyjnych, ale także czynności świeckich. Często 
organizowano tam schadzki, działał handel, były miejscem zabaw młodzieży szkół pa-
rafialnych, a nawet obszarem egzekucji skazańców czy działania kurtyzan22. 

Cmentarze w obrębie miasta stanowiły niebezpieczeństwo przede wszystkim ze wzglę-
dów sanitarnych i bywały zarzewiem chorób zakaźnych. Był tam odczuwalny fetor 
zwłok, które z reguły zakopywano płytko, a opady atmosferyczne nierzadko wymywa-
ły cienką warstwę ziemi. W Krakowie taki problem zauważył już w XV wieku medyk Jan 
Wels – w związku z niebezpieczeństwem epidemii z jego inicjatywy zakupiono grunta 
na Piasku w Krakowie, by tam urządzić cmentarz miejski23. 

W okresie średniowiecza w miastach pewną funkcję związaną z oczyszczaniem 
przestrzeni publicznej miał kat – magister justitiae. Oprócz roli jaką grał w systemie 
sprawiedliwości – a więc uczestnictwa w procesach, obwieszczania wyroków, opie-
ki nad izbą tortur, wymierzania najcięższych kar za przestępstwa: wyroków śmierci 
(zwykłych: na przykład ścięcia, powieszenia oraz kwalifikowanych: ćwiartowania, 
włóczenia końmi, łamania kołem etc.), – zajmował się również takimi sprawami jak 
oczyszczanie miejsc po wykonaniu wyroków (np. terenu przy szubienicach miejskich 

22 W. Komorowski, Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni miasta na przykładzie Krakowa 
staropolskiego, [w:] Ulica, plac i cmentarz…, s. 37–38.

23 J. Skalski, Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku I Rzeczypospolitej, Warszawa 2016, s. 49.

Barbakan, sąsiednie baszty od północnego zachodu
Jan Kanty Wojnarowski, 1840
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  
 
Barbican, neighboring bastions from the northwest
Jan Kanty Wojnarowski, 1840
The Historical Museum of Cracow  
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– w Krakowie rejon Krzemionek i Pędzichowa), wyłapywanie bezpańskich i chorych 
zwierząt (np. kotów, psów, świń czy koni), bądź oczyszczanie ulic miasta z padliny. 
W XVIII w., w umowie, jaką zawarł krakowski magistrat z katem Antonim Stebnickim 
możemy przeczytać, aby wykonywał ten obowiązek „raz na tydzień to jest we wto-
rek […] prócz miesiąców Julii et Augusti [lipca i sierpnia – przyp. red.], w które ma 
według zwyczaju dwa razy łapać”. W okrutnych czasach średniowiecza i okresu no-
wożytnego wyłapywane zwierzęta – w obawie przed chorobami zakaźnymi – zabija-
no w miejscach do tego przeznaczonych. W Krakowie dokonywano tego „na gruncie 
kawiorskim nad Rudawą”. Kaci mieli także obowiązek oczyszczania publicznych kloak 
i latryn – przy ratuszach miejskich czy więzieniach, a w Krakowie do takich należał 
także „priwet na Wadze”. Magistra justitiae oraz jego czeladź można było wynająć do 
wywozu nieczystości z kloak i toalet prywatnych. Wówczas należało uiścić ustaloną 
opłatę – w XVIII wieku w Krakowie wynosiła ona 12 zł od łokcia. Kaci przyjmowali rów-
nież zlecenia od władz miasta na doraźne czyszczenie przestrzeni publicznej – ulic 
i placów z błota bądź dbania o stan na przykład studni publicznych24.

Poruszone tu zagadnienia dotyczyły czystości i brudu w Krakowie średniowiecznym. 
Jak wynika z przytoczonych informacji, miasto stołeczne w tym okresie nie było wyjąt-
kiem od innych ośrodków europejskich. Na ulicach zalegał brud, nieczystości i błoto 
pomimo regulacji prawnych dotyczących oczyszczania przestrzeni publicznej. Dowo-
dem na taki stan rzeczy są – oprócz źródeł pisanych – odkrycia archeologiczne, które 
ujawniły bardzo szybki przyrost gruntu w Krakowie w okresie średniowiecza, sięga-
jący poziomu od ponad trzech do nawet sześciu metrów. Przyrost gruntu spowodo-
wany był oczywiście wszelakiego rodzaju odpadami pochodzącymi z szeroko pojętej 
działalności człowieka, których ślady w tych tzw. warstwach kulturowych są wyraźnie 
widoczne – były to śmieci, popiół z pieców, piach po kopaniu piwnic, rowów i kloak, 
glina itp. Tego typu naleciałości nie usuwano, a jedynie pokrywano gruzem, by utwar-
dzić, kładziono nowy bruk, nawierzchnię z drewna bądź, jak już wcześniej wspomnia-
no, były moszczone. Przyjmuje się, że proces podnoszenia gruntu w średniowieczu 
był tak szybki, że w ciągu jednego stulecia partery domów zamieniano na piwnice. 
Przykładem mogą być piwnice w obrębie Rynku (lokal w kamienicy Szarej, do którego 
wejście prowadzi od ul. Siennej długimi schodami w dół). Jednak, aby w pełni zdać 
sobie sprawę z szybkości przyrostu gruntu na Rynku w Krakowie (oraz wyglądu jego 
nawierzchni w średniowieczu) należy odwiedzić Oddział Rynek Podziemny Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, a także piwnice w Pałacu Krzysztofory, siedzibie tego 
muzeum. W Krakowie nawarstwianie się gruntu udało się zahamować w XVI wieku. 
Było to stosunkowo późno w porównaniu do innych miast o podobnej wielkości (np. 
w Pradze w XIII, a we Wrocławiu w XIV wieku)25. 

W okresie nowożytnym zaobserwować można sytuację podobną. Miasto stale miało 
problemy z oczyszczaniem ulic, brudem i błotem w przestrzeni publicznej. Najlep-
szym tego przykładem jest fragment protokołu z lustracji dróg województwa krakow-
skiego w 1570 roku. Urzędnicy sprawdzający stan nawierzchni tak opisali jedną z kra-
kowskich ulic: „Kiedychmy przyjechali do ulice Garncarskiej, która idzie ku Szewczej 
bramie, tak zła droga, że gorsza być nie może, cochmy świadczyli samemiż pany rajcy, 
jakoż i sam jeden rajca, przed nami jadąc, mało nie utonął, bo szkapa z nim w błocie 
padła”. Nieco więcej światła na stan nawierzchni ulic w mieście i na przedmieściach 
u schyłku XVI wieku rzuca inna relacja (1596), której autorem jest Giovanni Paolo Mu-
cante, ceremoniarz papieski – towarzysz kardynała Henryka Gaetana, podczas jego 

24 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, s. 249–253; A. Karpiński, Kaci 
a problem oczyszczania miast koronnych w XVI-XVIII w., [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 
R 53: 2005, s. 351–359. U. Sowina, Zanieczyszczenia wód…, s. 323

25 J. Piekalski, op. cit., s. 205; D. Niemiec, op. cit., s. 281.

Another factor impacting sanitary condition in 
cities of the Latin Europe was the placement 
of cemeteries, which were typically situated 
within cities, neighbouring churches. 
Shallowly dug graves, often ended up 
exposed by heavy rain, and the stench of 
rotting bodies was clearly noticeable. As such, 
they were often the source of infections and 
of general detriment to the health of the 
populace.

In medieval times certain duties regarding 
city sanitation were given to magister 
justitiae – i.e. the executioner. Separate from 
his role in the judicial system, consisting of 
attending court proceedings, proclaiming 
passed judgements, running the torture 
chamber, and executing capital punishment 
(regular: beheadings and hangings, and 
qualified: drawing and quartering, breaking 
on the wheel, etc.), the headsman was also 
responsible for cleaning after executions, 
catching sick and stray animals, and for 
removal of carcasses from city premises.

Magister justitiae’s services were available for 
hire when private toilets and cesspits needed 
to be emptied, which entailed payment 
in a specified amount. The office also took 
standing orders from the city magistrate for 
keeping the streets and plazas clean of mud.

As with most cities of the time, Kraków was 
also struggling with dirt and grime remaining 
on the streets in spite of sanitary laws and 
regulations.

Excavations show that the city experienced 
very fast accumulation of soil layers during 
middle ages, in places reaching six metres 
deep. As is evident in the layers, the 
accumulation had its source in discarded 
waste produced by various human activities 
– garbage, ashes from furnaces, sand and 
clay from the digging of cellars, ditches and 
cesspits. Rather than being removed, these 
materials were simply covered by debris as 
a method of reinforcement, and cobbled 
over. It is thought that during the middle 
ages the ground level could raise sufficiently 
fast to necessitate conversion of ground 
floors of buildings into cellars – within as 
little as one century. 



pobytu w Krakowie. 16 czerwca w swoim diariuszu zanotował: „Ulice w mieście i na 
przedmieściach brukowane są dużymi okrągłymi kamieniami, lecz tak źle spojonymi 
z sobą, że ciężko po nich chodzić, gorzej jeździć konno, najgorzej zaś w karecie. Na 
niektórych ulicach są tylko po bokach, środkiem zaś niezmierne kałuże błota, przez 
które brnąć trzeba, chcąc się przebrać z jednej strony na drugą […]. W czasie bawienia 
swego w Krakowie odwiedził kardynał koleją wszystkie kościoły, najczęściej piechotą, 
z przyczyn, iż dla złych bruków niewygodnie i niebezpieczno było poruszać się kare-
tą”. Można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały szaty kardynalskie po takiej wyciecz-
ce po mieście. Jeszcze bardziej sugestywna jest relacja Giovanniego z 18 stycznia 
1597 roku, gdy do Krakowa wjechał przezacny korowód znamienitych person na czele 
z „Illustrissimo Francesco di Mendozza Amirant Arragonii i Indii Zachodniej, Książę di 
Veragna, Margrabia di Gvadalista, Hrabia di Monte Giocondo, dziedzic di Val, di Setto, 
Komandor di Ral di Pennia, orderu di Calatrawa, Magiore J. O. Albrichta, Kardynała 
Arcyksięcia Rakuskiego, Poseł W. K. Króla Hiszpanii, do Kóla Jmci Polskiego”, a ceremo-
niarz papieski odnotował: „Miło było patrzeć na tę piękną kawalkadę, szkoda tylko, że 
dla łagodnego czasu, wszyscy obryzgali się błotem”26.

W księgach miejskich Krakowa z XVI wieku pojawiają się informacje o urzędniku – hutma-
nie, zarządcy ratusza (praefectus, capitaneus praetorii), do którego obowiązków należało 
m. in: „aby dla wszelkich przypadków i rządu tak niebezpieczności jako gwałtów, ognia 
i wszelkiego ochędostwa dla zarazy przez smrody, gnoje, błota, w mieście pilnie doglą-
dał”27. W okresie nowożytnym funkcję tę sprawowali: Florian (1528), J. Wątróbka (1547), 
J. Zimerman (1561), B. Trojan (1575), S. Węgrzynek (1589), M. Kowalik (1640), S. Dębowski 
(1648-1670), J. Chramczonek (1677) czy K. Mrukowicz (1679–1680)28. Jednak z przytoczo-
nych powyżej relacji wynika, że ich starania nie przynosiły rezultatów, bądź ich efekt był 
raczej krótkotrwały. Hutman pełnił także funkcję przełożonego innych urzędników miej-
skich – tzw. wiertelników (quartalienses, viertelente – kwartalników), którzy byli pewnego 
rodzaju ekspertami w dziedzinie spraw związanych z obrotem nieruchomościami miesz-
czańskimi oraz ich stanem. Dochowane do naszych czasów księgi wiertelnicze z 2 połowy 
XVI wieku zawierają mnóstwo informacji o kondycji domów mieszczańskich w Krakowie, 
a przy okazji opisują również kwestie czystości w obrębie i wokół tych nieruchomości. Po-
kazują więc stosunek do higieny samych mieszkańców miasta29. 

Jednym z częstszych problemów ówczesnych krakowian oraz przyczyn sąsiedzkich kłótni 
były przeciekające, ulokowane zbyt blisko murów i fundamentów doły kloaczne. Podczas 
rewizji przeprowadzonej 14 lipca 1568 roku na ul. Grodzkiej w kamienicy Stanisława Pilec-
kiego, krakowskiego ślusarza wiertelnicy „zeznali, iż widzieli w piwnicy pod przyrzeczonym 
browarem, iż plugawości ze starej kloaki blisko często rzeczony pograniczny ściany na dół 
do piwnice ściekają. Acz też tamże w tej to piwnicy widzieli, iż przez ścianę murowaną tylną 
wilgotność na jednym miejscu przez mur naprzeciwko wychodowi Stanisława Sobielisza się 
ukazuje”30. Podobna sytuacja miała miejsce 21 marca 1569 roku gdy wiertelnicy lustrowali 
stan budynku należącego do krakowianina Jana Stalmacha mieszkającego przy ul. Szero-
kiej – w raporcie z oględzin zanotowano „w piwnicy sklepionej pod izbą, w której jest okno, 
z zadzi pod oknem w tej piwnicy kamienie wypadało i w kącie od Stalmacha kloaka przez 
mur zrysowany do tej piwnice bardzo szkodliwie ciecze”. Jeszcze gorzej przedstawiała się 
sytuacja w kamienicy mieszczanina Marcina Plichty, który wezwał wiertelników do swojej 

26 K. Grodziska, „Gdzie miasto zaczarowane”…, s. 315–316, nr 698–701.

27 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, s. 244–245.

28 Hutman [hasło w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 312.

29 J. Ptaśnik, op. cit., s. 257.

30 Księga wiertelnicza krakowska. Część I (1568–1577). Quartaliensium recognitiones et divisiones. Pars 
I (1568–1577), Fontes Cracovienses, nr 5, wyd. K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy,  
Kraków 1997, s. 35.
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nieruchomości także na ul. Szerokiej 30 lipca 1575 roku. W sprawozdaniu urzędnicy odnoto-
wali: „i weszlichmy do piwnice z ulice, i ukazał nam pan Marcin Plichta dziurę, którą dał prze-
łamać przez mur naprzeciwko wychodowi sąsiedzkiemu, i widzielichmy tę kloakę prawie 
w murze leży tego to Marcina Plichty; tamże z tej kloaki przechodzi plugastwo barzo szko-barzo szko-
dliwie, tak iże Marcin Plich nie może tej piwnice używać ku swej potrzebie”31. Równie źle pod 
tym względem bywało w kamienicach usytuowanych i przy Rynku. Wiertelnicy wezwani do 
domu Pawła Hektora, kupca krakowskiego 11 grudnia 1589 roku w swoim sprawozdaniu na-
pisali: „Tamże będąc, ukazano nam piwnicę na tyle pod kuchnią przy murze od ściany paniej 
Czeczotczynej. Tamże w tej piwnicy widzieliśmy, że ciecze przez fundament plugastwo do 
piwnice pana Hektorowej, znak tego jest w murze, że barzo mokro jest, jako błoto, i smród 
wielki.” Wiertelnicy zwracali również uwagę na stan czystości w nieruchomościach oraz wo-
kół nich. Podczas jednej z wizji lokalnych z 10 lipca 1579 roku przeprowadzanej w domu 
mieszczanina Andrzeja Miączyńskiego, mieszkającego przy ul. św. Anny „podle szkoły”, skru-
pulatnie odnotowano „… plugastwa, śmieci, gnoju na zadzi, w browarze, w sieni, na górze 
widzieliśmy dosyć niemało. Co się dotycze około domu, błota, gnoju jest dosyć32. Wiertelnicy 
w swoich raportach często przypominali o oczyszczaniu przestrzeni wokół nieruchomości, 

31 Ibidem, s. 70, 240.

32 Księga wiertelnicza krakowska. Część II (1578–1591). Quartaliensium recognitiones et divisiones. Pars II 
(1578–1591), Fontes Cracovienses, nr 6, wyd. K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy,  
Kraków 1998, s. 29, 241.

Similar problems kept plaguing European 
cities even as the medieval times gave way 
to the early modern period, and Kraków was 
no exception. Despite the constant fight to 
keep the streets clean of mud and detritus, 
issuing of regulations, hiring of city cleaners 
and the services of the executioner’s office, 
sanitary conditions in the city had failed to 
improve. In fact, they deteriorated. Reasons 
for such a state of affairs appear to have been 
mostly external – the loss of the capital city 
status (even though formally the status was 
upheld, by the turn of the 17th century the 
court had moved to Warsaw), the general 
poor condition of cities dominated by nobles 
and magnates, and the seemingly unyielding 
assault of plagues, floods and wars.

Rynek Główny od zachodu
Teofil Piątkowski, 1837

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Main Square from the west
Teofil Piątkowski, 1837

The Historical Museum of Cracow  



a także podkreślali zasady dbania o schludność kamienic w sytuacjach, gdy dom zamieszki-
wany był przez dwie lub więcej rodzin. Taka sytuacja miała miejsce 13 września 1568 roku, 
gdy urzędnicy przeprowadzali audyt budynku pozostawionego po zmarłym Marku Sharf-
fenbergu, znanym krakowskim drukarzu, do którego prawa otrzymało aż ośmiu sukcesorów. 
W relacji z kontroli wiertelnicy zaznaczyli, że o czystość części wspólnej dbać mają w równej 
mierze wszyscy mieszkańcy: „Także i o chodzenie w domu, przed domem i około wszystkie-
go domu śmieci, błota wywożenie i wszelakie chędożenie domowe, aby się na to wszyscy 
składali, ci wszyscy, którzy tam będą działy mieć, tak ten, który na tyle będzie miał dział, jako 
ci, którzy na przodku. Używanie części tyż: tak używać jej każdy ma i tak ją dzierżyć ma, ja-
koby smrodów, plugawości i wszelakiej [przykrości] żadnej części jeden drugiemu nie dzia-
łał…”. Z kolei w lustracji z 23 października 1568 roku dotyczącej domu przy ul. Siennej, do 
którego prawo własności posiadały dwie strony, przypomniano: „…rynna, która idzie z zadzi 
przez dom na ulicę Sienną, spólnem groszem ma być oprawiana, chędożona i nowa kładzio-
na […], bruk na zadzi spólnem groszem ma być brukowany i poprawiany […], priwet na dole 
obiedwie stronie powinny będą dać wywozić i naprawiać spólnem groszem…”, a 16 maja 
1573 roku podczas podziału majątku po zmarłym Hieronimie Behmie: „Budowania, które są 
w domie, jak dach, rynna, bruki przed domem i na zadzi, błota wywożenia, ma być spólnem 
groszem”33. 

W XVII wieku wiertelnicy zwracali uwagę również na niebezpieczeństwa płynące z za-
nieczyszczeń kanałów czy cieków wodnych na tych odcinkach, które powinny do-
starczać wodę czystą do celów użytkowych. Kontrola podmiejskich zabudowań usy-
tuowanych przy drodze prowadzącej do Łobzowa wzdłuż rzeki Rudawy w 1604 roku 
wykazała, że część z mieszkańców posiada kloaki oraz wychodki tuż nad wodą, dopro-
wadzając do jej poważnego zanieczyszczenia. Co więcej nad rzeką usytuowane były 
również chlewiki. Problem polegał na tym, że woda ta docierała ostatecznie do rurmusa 
zamkowego, co zostało ujęte w raporcie wiertelników: „a te wszystkie przeopisane plu-
gastwa wpadają do Rudawy, do tej, która idzie na żłoby rurmusa.”34.

Brudne, zabłocone ulice nie były problem wyłącznie Krakowa. Sytuacja taka panowała 
w większości miast europejskich w tym okresie, co zarysowano w części poprzedniej. 
Wynikało to przede wszystkim z braku systemowych rozwiązań odgórnych. Choć funk-
cjonowały przepisy i regulacje nakazujące mieszkańcom dbanie o czystość wokół swoich 
domostw, a krakowski magistrat okazjonalnie wynajmował specjalnych czyścicieli ulic 
wywożących błoto oraz oczyszczających studnie i kanały bądź zlecał te czynności lokal-
nemu katu, w okresie nowożytnym w Krakowie sytuacja nie ulegała poprawie, a wręcz 
nastąpiło jej pogorszenie. Powodem były czynniki zewnętrzne takie jak: utrata statusu 
stolicy Królestwa (choć formalnie i w nazewnictwie została zachowana, ale dwór królew-
ski przeniósł się do Warszawy na przełomie XVI i XVII wieku), ogólny status miast i miesz-
czaństwa zdominowanych przez szlachtę i magnaterię, wreszcie klęski elementarne, jak 
szalejące epidemie, powodzie czy zawieruchy wojenne, a szczególnie najazd szwedz-
ki, w trakcie którego nastąpił całkowity upadek złupionego miasta oraz wojny XVIII w., 
w tym oblężenie i zdobycie Krakowa przez Rosjan w trakcie Konfederacji Barskiej. 

Próby zmiany sytuacji pojawiły się dopiero w 2 połowie XVIII w., gdy wydano ordy-
nację (zbiór przepisów i zarządzeń prawnych) dotyczącą czystości w mieście w 1750 
roku, ale przede wszystkim wraz z rozpoczęciem działalności Komisji Boni Ordinis 
(Dobrego Porządku). Były to organy administracyjne, do których należało doprowa-
dzenie do poprawy sytuacji finansowej, gospodarczej i ustrojowej miast królewskich. 
Jako kolegialne instytucje miejskie komisje zajmowały się także porządkowaniem 
przestrzeni publicznej, gromadzeniem środków na remonty zniszczonych gmachów, 

33 Księga wiertelnicza krakowska. Część I…, s. 48, 60.

34 U. Sowina, Zanieczyszczenia wód…, s. 323
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brukowaniem i oczyszczaniem ulic czy przywracanie do stanu użyteczności studni 
oraz kanałów odprowadzających nieczystości. Krakowska Komisja Dobrego Porząd-
ku została powołana do życia rozporządzeniem króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego z 24 lutego 1776 roku (natomiast komisja zajmująca się sprawami Kazimierza, 
Kleparza i miast wielkorządowych powstała 21 lipca 1779 roku). Owocem intensyw-
nych, trwających dwa lata prac Komisji była nowa, kompleksowa ordynacja dla miasta 
Krakowa wydana 20 marca 1778 roku. Ten obszerny dokument porządkował i reor-
ganizował kwestie ustroju miasta, spraw gospodarczych oraz finansowych. Przede 
wszystkim krakowski magistrat został podzielony na cztery departamenty: sądowy, 
ekonomii, opieki oraz policji. Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście, dbanie o na-
leżyty stan sanitarny oraz czystość w obrębie murów miejskich leżały w kompeten-
cji ostatniego departamentu. Ordynacja odnosiła się do tych kwestii w rozdziale 
piątym – „O departamencie policyi”, szczególnie w paragrafach: ósmym „O ochędo-
stwie w mieście i chędożeniu kloak” oraz dziesiątym „O przeprawach dróg, mostach, 
murach miejskich, wywożeniu rumów”, a także – pośrednio – w punktach: siódmym 
„O ostrożności od ognia…”, dziewiątym „O porządku dla gaszenia ognia…” oraz dwu-
nastym „O garnizonie miejskim i oficyjerze miejskim, aresztantach, hutmanie…”35. 

Były to regulacje potrzebne i część z nich jak się wydaje zaczęto wprowadzać w życie 
około 1778 roku, choć z wolna i niewielkim rezultatem. Do wniosków takich prowadzi 
lektura wspomnień Nathaniela Williama Wraxalla, brytyjskiego dyplomaty i agenta 
handlowego, który (choć słynął ze swojego krytycyzmu wobec państw Europy Środko-
wej, daje ogólny ogląd sytuacji), przebywając w tym roku w Krakowie, przedstawił stan 
miasta w następujący sposób: 

Jeszcze dwa lata temu nie było ono zabrukowane. A nie ma chyba nic szkaradniejszego niż 
bruki, które posiada obecnie, a które nawet nie zasługują na tę nazwę. Na ulicach próżno 
szukać lampy. Nic się też nie robi, by utrzymać je w czystości, przez co stają się siedliskiem 
zarazy w lecie, a grzęzawiskiem w zimie. Woda z rynien umieszczonych na każdym domu 
dosłownie zalewa przechodniów w porze deszczowej36.

Najwięcej regulacji związanych z czystością w mieście zawierał paragraf ósmy rozdziału 
piątego nowej ordynacji dla miasta. Jest on o tyle interesujący, że przedstawia wcze-
śniejsze rozwiązania funkcjonujące (przynajmniej w treści ustawy) w obrębie krakow-
skiego ośrodka miejskiego. Warto przytoczyć tu jego treść: 

Paragraf ósmy. O ochędostwie w mieście i chędożeniu kloak.
Do tegoż departamentu należy mieć dozór, aby wszelkie ochędostwo w mieście zacho-
wane było, żeby pomyj z okien i innych niechlujstw tak w dzień, jako i w nocy na ulicę nie 
wylewano. Błota, śmieci, śniegi zrzucane i lody wcześnie ile być może z ulic karami na to 
sporządzonemi wywożone były i miasto aby było czysto utrzymywane, tudzież aby kloaki 
nie prędzej w lecie, jak o godzinie jedenastej w nocy, a w zimie o dziesiątej wywożone by-
wały. Postanowi tenże departament nocnych stróżów, którzy przez całą noc przechodząc 
się po ulicach ognia, złodziejstwa i innych inkonweniencyi [tu: naruszenie porządku – przyp. 
aut.] przestrzegać mają, tym zaś regułę obszerniejszą departament przepisze. W czym 
 ordynacyją 1750 roku titulo „O ochędostwie miasta” in toto [cała – przyp. red.] komisyja te-
raźniejsza reasumuje i egzekucyją onej temuż departamentowi zleca37.

35 I. T. Baranowski, Komisye porządkowe (1765–1788), Kraków 1907, s. 32–33; J. Bieniarzówna, 
J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, T. 2, Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1984, s. 568-569; 
Ordynacja dla miasta Krakowa z 1778 roku, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2008, s. V–VIII, 20–22. 
„Chędożyć” – tu: utrzymywać w czystości, czyścić, myć; „rum” – gruz.

36 K. Grodziska, „Gdzie miasto zaczarowane”…, s. 316, nr 702.

37 Za: Ordynacja dla miasta Krakowa…, s. 20–21. 

Serious attempts to combat the issue were 
only mounted in the second half of the 18th 
century. In 1750 an ordinance (a set of laws 
and regulations) regarding city sanitation 
was passed, but more importantly, in 1776 
by the order of the King, the Kraków office of 
Boni Ordinis (committee of good order) was 
established. Boni ordinis were administrative 
bodies instated in order to improve financial, 
economic and political situation of royal cities. 
As collegial civic bodies, these committees 
took managerial duties in maintaining public 
areas, procuring funds for repairs of buildings, 
cleaning, and recobbling of city streets, 
restoring wells and sewers. 

After two years of intensive work, the 
committee produced a brand new, 
comprehensive ordinance for the city of 
Kraków, officially issued on 20th March 1778. 
This document readjusted and reorganised 
the municipal governing system, as well as 
issues of economy and finance.

While necessary, the new regulations were 
slow to be implemented and the results 
seemed often wanting, as seen in the 
testimony of Nathaniel William Wraxall, 
a British diplomat and merchant. Although 
biased against Central European states, his 
letters provide general overview of the state 
of affairs in Kraków, in which he did reside 
around that time:

“Just two years back the city was not cobbled 
at all. But there can hardly be more appalling 
cobblestone than what they have here today. 
Nary a street lamp is to be found, and nothing 
is ever being done to keep the streets clean. 
Thus in the summer diseases run rampant, 
and in the winter roads turn into a quagmire. 
And if it rains, water collected by rain ducts 
installed on each house literally drenches the 
pedestrians.’



Trudno stwierdzić, jak wyglądała sytuacja opróżniania dołów kloacznych na zadziach 
podwórzy, wiadomo natomiast, że ogólna czystość w mieście w dalszym ciągu nie 
ulegała poprawie, skoro w 1784 roku znany podróżnik, etnolog i przyrodnik szkockie-
go pochodzenia urodzony w Polsce – Georg Forster, w swoim pamiętniku tak opisy-
wał miasto: 

Kraków jest smutnym i opuszczonym miastem. Wszystkie domy grożą zawaleniem, a żaden 
nie jest naprawiany. Na Rynku i na kilku głównych ulicach widać jeszcze dobre domy, po-
zostałe są jednak kiepskie. Wszystkie domy są od frontu przedziurawione kulami od czasu, 
kiedy Rosjanie oblegali w tym mieście konfederatów i wygłodzili ich. Most przez Wisłę jest 
nędzną tratwą. […] Na każdym kroku nieczystości i brud38. 

Krakowska Komisja Boni Ordinis opracowała istotny dokument jakim była nowa or-
dynacja, zawierająca również regulacje związane z utrzymaniem porządku i czysto-
ści w mieście – spełniła więc pod tym względem swoją funkcję na płaszczyźnie le-
gislacyjnej. Niestety, jak pokazują przytoczone przykłady, ustalonych przepisów nie 
udało się do końca wprowadzić w życie. W 1787 roku zmieniono skład Komisji, która 
ożywiła swoją działalność, koncentrując się na sprawach najbardziej aktualnych. Od 
tej chwili jej pracami kierował wojewoda krakowski Piotr Małachowski, jednak prace 
szybko ustały w związku z obradami Sejmu Wielkiego i daleko idącymi zmianami 
dotyczącymi miast i mieszczaństwa ukonstytuowanych podczas jego działalności. 
Z końca XVIII wieku pochodzą jeszcze dwie interesujące relacje dotyczące wyglądu 
miasta. W 1788 roku w swoim pamiętniku Wawrzyniec Engeström, szwedzki poseł 
w Rzeczypospolitej doby Sejmu Czteroletniego, tak przedstawił ogólne wrażenia 
z pobytu w Krakowie: 

Miasto Kraków zbudowane jest w stary sposób; wyczółki domów wychodzą na ulice, 
a domy ściśnięte są jedne do drugich, dachy ich dzielą tylko od siebie ogromne rynny, wy-
stające daleko, z których na przechodniów strumienie lecą, gdy deszcz pada. Miasto wy-
gląda wszakże, jakby niegdyś bogatym było i do dziś dnia zachowało powierzchowność 
dostatnią.

Przede wszystkim w relacji uderza brak zwrócenia uwagi dyplomaty na brud i fetor 
na ulicach. W podobnym tonie jest inna jeszcze relacja, pochodząca z pierwszych 
lat ostatniego dziesięciolecia XVIII wieku. Jej autorem był lekarz pochodzący ze Ślą-
ska – Johann Joseph Kausch, który zwrócił uwagę, że bruk w mieście jest znośny; na 
nieczystości i złe odory, przynajmniej za mojego pobytu, nie można było się uskarżać. 
[…] Po najogólniejszym wymienieniu wszystkich zalet Krakowa nie chcę też przemilczeć 
jego braków, widocznych w porównaniu z innymi stolicami. Zaliczam do nich drewniane 
rynny, które podczas deszczu zalewają wodą środek ulic i dostarczają oczom bardzo nie-
przyjemnego widoku39.

W porównaniu więc z wcześniejszymi relacjami były to opisy miasta bardzo łagodne, 
które być może mogą wskazywać na niewielką poprawę warunków sanitarnych w mie-
ście u schyłku XVIII wieku. 

38 K. Grodziska, „Gdzie miasto zaczarowane”…, s. 54, nr 95.

39 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 569; K. Grodziska, op. cit., s. 317, nr 703–704.
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Przytoczone informacje ukazują Kraków oraz inne europejskie ośrodki miejskie w śre-
dniowieczu oraz okresie nowożytnym jako brudne, zabłocone i pełne nieczystości. 
Z drugiej strony nie był to stan powszechnie akceptowalny i odpowiadający jego miesz-
kańcom, skoro władze miejskie poprzez wydawanie kolejnych wilkierzy i ustaw, stale 
podejmował próby polepszenia warunków higienicznych w obrębie murów. Zabiegi te 
z reguły nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Wynikało to głównie z czynników ze-
wnętrznych – zgromadzenia dużej liczby mieszkańców na niewielkiej, zamkniętej prze-
strzeni oraz wzrost ich liczby w ciągu wieków, poziom ówczesnej świadomości i wiedzy, 
a także – w przypadku Krakowa i miast polskich – niefortunnych i tragicznych wypad-
ków historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów40. 

40 J. Piekalski, op. cit., s. 207.

Kraków – panorama od południa
Rys. Egidio van der Rye, oprac. Georg Houfnagel, ryt. Jacob Houfnagel, 1617, wg rys. z ok. 1600
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Cracow – panorama from the south
Fig. Egidio van der Rye, comp. Georg Houfnagel, engr. Jacob Houfnagel, 1617, drawing from about 1600
The Historical Museum of Cracow  

The Boni Ordinis of Kraków developed 
another important document – an 
ordinance regulating the maintaining of 
order and city cleanliness. Unfortunately, 
the new regulations were not fully 
implemented. Nonetheless, by the end of 
the 18th century sanitary conditions in the 
city had improved markedly. 

Relative improvements notwithstanding, 
Kraków as well as the remainder of 
European cities were still perceived as 
dirty, squalid and grimy.

On the other hand, judging by the efforts 
of the governing bodies to pass legislation 
addressing the issues of hygiene and 
living conditions, such state of affairs was 
not universally accepted by the citizens. 
As a rule, such efforts rarely managed to 
solve the problems in the face of growing 
populations and densities coupled with 
poor awareness and education of their 
inhabitants. The turbulent times did little to 
help the situation. 



CZYSTOŚĆ 
W KRAKOWIE OD 
KOŃCA XVIII WIEKU 
DO 1866 ROKU

1.2

WPROWADZENIE 

Wskazany w tytule przedział czasu jest niezwykle interesujący przy opisywaniu utrzy-
mania czystości w Krakowie. Doszło wówczas do głębokich przeobrażeń cywilizacyj-
nych, które przyniosły wiele zmian w dziedzinie higieny, zarówno w wymiarze techno-
logicznym, jak i mentalnym. Warto przypomnieć, że koniec XVIII wieku przyniósł upadek 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Państwo i jego historyczna stolica od dawna chyliły się ku 
upadkowi. Degrengolada polityczna i gospodarcza nie pozostała obojętna dla warun-
ków życia w mieście. Panowanie austriackie, choć wynikało z rozbiorów będących aktem 
międzynarodowego bezprawia, przyniosło stabilizację – nastąpiło przecież po kolejnych 
okupacjach i przemarszach obcych wojsk. Wnet pojawiła się szansa na rozwój. Admi-
nistracja austriacka działała całkiem sprawnie. Habsburgowie dali impuls do szeroko 
zakrojonych prac porządkowych i budowlanych, które miały doprowadzić do prospe-
rity gospodarczej miasta i zapewnić mu bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. 

HISTORIA
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Tę politykę konsekwentnie prowadzono aż do dekady lat 60. XIX wieku. Wówczas w mo-
narchii habsburskiej przeprowadzono szereg reform idących w kierunku konstytucyjno-
-liberalnym. W ich efekcie w Galicji nastała era autonomiczna. Ster władzy w prowincji, 
w tym także w samym Krakowie, ponownie przejęli Polacy. Kluczowym wydarzeniem 
tego okresu stała się reaktywacja samorządu miejskiego. Dość wspomnieć, że wybra-
ny w 1866 roku pierwszy prezydent Krakowa ery autonomicznej, Józef Dietl, wypisał 
na swoich sztandarach hasło uczynienia Krakowa miastem „czystym, zdrowym i ozdob-
nym”. Nową formułę przyjął Magistrat, z którego wyłoniły się struktury dające początek 
współczesnemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania. Naturalnie, wszystkie te 
zmiany miały swój szerszy – europejski kontekst. Wyraźny wpływ na nie wywarł upadek 
systemu feudalnego i napływ rzesz ludności do miast, pojawienie się kolei, rozwój me-
dycyny oraz towarzyszący temu proces narastania świadomości zagrożeń, jakie czyhają 
na człowieka w sytuacji zaniedbania higieny. Europa wkroczyła na ścieżkę przemysłowej 
transformacji, która przyniosła niewątpliwe korzyści ekonomiczne. Dzięki nim stały się 
możliwe inwestycje związane z utrzymaniem ładu i porządku w mieście. Ale równolegle 
pojawiły się nowe wyzwania związane z dziedziną, która miała dopiero urosnąć do rangi 
najważniejszych i najczęściej dyskutowanych. Chodzi oczywiście o ekologię. 

Opowiedziana tutaj historia dotyczy budowy nowoczesnego, czystego i zadbanego Kra-
kowa, którego władze z początkiem XX wieku postarały się o własną, w pełni profesjo-
nalną jednostkę o prostej i wymownej nazwie: Zakład Czyszczenia Miasta.
 

NADDUNAJSKIE STANDARDY NAD WISŁĄ 

Wyraźne oznaki słabości Rzeczypospolitej dały się zauważyć już w XVII wieku. Doko-
nany w 1772 roku przez Prusy, Rosję i Austrię pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej, sta-
nowił więc przykry finał ciągu wydarzeń, które rozgrywały się od około stu lat. W tym 
czasie nastąpiły też zmiany, które zmieniły oblicze Krakowa. Niewiele już przypomina-
ło o Złotym Wieku Rzeczypospolitej, datowanym na XVI stulecie. Polska przegrała nie 
tylko słabością armii i gospodarki. Zgubne skutki przyniosła anarchia i egoizm polskiej 
szlachty. W pogrążającym się w kryzysie państwie nie miał kto łożyć na naukę. Nie było 
też środków na opłacenie profesjonalnie działającej administracji. Zatrwożyli się tym 
nawet Habsburgowie, bo przedstawiciele ich dworu po wkroczeniu do Lwowa w 1772 
roku nie mieli z kim rozmawiać. Nie znaleźli nikogo, kto odpowiadałby ich kryteriom 
urzędnika. W tym względzie posługiwali się wysokimi standardami. Nie sposób za-
przeczyć, że wszystkie trzy państwa rozbiorowe miały świetnie funkcjonujące armie 
i aparat urzędniczy. We Lwowie honoru Rzeczypospolitej odważnie bronili tylko rad-
ni miejscy, odmawiając chylenia karku przed władzą zaborczą. Kraków zajęty został 
przez wojska austriackie w roku 1796, wskutek trzeciego rozbioru, do którego doszło 
rok wcześniej (drugi rozbiór nastąpił w 1793 roku, ale Austria w nim nie uczestniczyła). 
Miasto przedstawiało stan opłakany. Uniwersytet Jagielloński przeżywał regres. Wcze-
śniej przez Kraków wiódł popularny wśród kupców szlak, łączący Półwysep Iberyjski 
z portami Morza Czarnego i Kaspijskiego, rozwidlający się też w kierunku Bałtyku, 
Petersburga i Moskwy. W czasie poprzedzającym rozbiory kupcy, z uwagi na swoje 
bezpieczeństwo, preferowali inne szlaki, a dochody Krakowa zostały przez to znacznie 
uszczuplone. To niewątpliwie przyczyniło się do ograniczenia możliwości Rady Miej-
skiej. Kwestia czystości musiała ustąpić pola problemom uchodzącym za poważniej-
sze. Radnym pozostało więc głównie sięganie po środki administracyjne. W 1779 roku 
odrębnym zarządzeniem władze miasta przypomniały o zakazie wylewania pomyj na 
ulice. W 1787 roku po raz wtóry pouczono krakowian o zakazie składowania drewna 
opałowego na ulicach. W związku z profilaktyką przeciwpożarową przypomniano 
o obowiązku czyszczenia kominów przynajmniej co dwa miesiące. Z budżetu miasta 

s. 28
Plac Dominikański i Wszystkich Świętych 
według stanu z 1840 r.
Rys. i lit. Lauvegne, rys. (postacie) Bayot / Imp. 
Bernard Lemercier, wyd. Arthus-Bertrand, 1840
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

p. 28
Dominican and All Saints Square as of 1840.
Fig. and lit. Lauvegne, fig. (characters) Bayot / Imp. 
Bernard Lemercier, ed. Arthus-Bertrand, 1840
The Historical Museum of Cracow  

CLEANLINESS IN KRAKÓW FROM THE 
TURN OF THE 19TH CENTURY UNTIL 1866.

INTRODUCTORY REMARKS

The 19th century is of special interest with 
regard to the developments of sanitary 
conditions in Kraków. Sweeping cultural 
changes brought about new approaches 
to the question of hygiene – both 
technological and psychological.

The end of the 18th century saw the 
demise of the 1st Republic of Poland, after 
a long period of decline. Following the 
partitioning of the state, the old Polish 
capital came under the Austrian rule 
which, however unlawful in its inception, 
brought some stabilisation to the region. 
The new Hapsburg administrators were 
rather efficient, providing a driving force for 
large-scale cleaning work and construction 
projects aimed at turning the city into 
a thriving, prosperous, and clean urban 
centre. The efforts were still ongoing by 
the 1860s, when a string of reforms set the 
Habsburg monarchy on the constitutional-
liberal path. As a result, the region of 
Galicia gained large autonomy, with local 
governance, including that of the city of 
Kraków returning once again into Polish 
hands. The key event of the transformation 
was the reinstatement of the city council. 
The first elected mayor of Kraków, Józef Dietl, 
who entered office in 1866, pledged to make 
the city “clean, healthy and decorative”. The 
Magistrate was reformed under the new 
paradigm, developing governing structures 
which would later become the Municipal 
Cleaning Company (MPO).



opłacano hycla, który nocą wyłapywał bezpańskie psy1. Większe porządki i ogólna mo-
bilizacja służb miejskich towarzyszyła wizytom głów koronowanych i możnowładców 
z Europy oraz wjazdom, zaślubinom koronacjom królów polskich na Wawelu. Kraków 
znalazł się jednak na marginesie tak zwanej wielkiej polityki europejskiej. Ustały więc 
wizyty znaczących osobistości. Ostatnia koronacja polskiego monarchy odbyła się 
w 1734 roku. Zabrakło więc motywacji, by przynajmniej okresowo doprowadzić do 
ładu zaniedbane ulice, domy i zaułki. Wyjątek stanowił czerwiec 1787 roku, gdy król 
Stanisław August Poniatowski zechciał zatrzymać się w Krakowie na dwa tygodnie 
w drodze powrotnej z Ukrainy. Były to – jak zaznacza Jan M. Małecki – „jedyne w dru-
giej połowie XVIII wieku i ostatnie odwiedziny króla polskiego na zamku wawelskim”2. 
Na chwilę wybudziły tutejszych mieszczan z letargu, lecz było już za późno, by odmie-
niły los państwa i miasta. 

O niegdysiejszej świetności Krakowa powinny zaświadczać jego szacowne budowle, ale 
te znajdowały się w stanie opłakanym. Do takiego wniosku uprawnia chociażby „Zbiór 
opisów dóbr miasta stołecznego Krakowa roku 1792”3. Przytoczę tu garść cytatów opi-
sujących te bardziej znane obiekty. Tu fragment dotyczący Bramy Floriańskiej: „Dalej 
ku murowi kurdygarda [rodzaj pomieszczenia – przyp. aut.] z 3 stron drewniana, stara. 
Wchodząc do niej drzwi drewniane na zawiasach i hakach 2. Z tej kurdygardy okien 2, 
szyby w ołów oprawne, reparacji potrzebujące. Piec zły, na nic nie zdatny. Podłoga zła, 
powała stara na podparciu, 2 prycze drewniane, stół stary i ławka. Nad tą kurdygardą 
dach stary. Brama tej klasy wokoło idąca pokryta dachówką, reparacji potrzebującą. Ry-
nienka pod okapem bramy nad mostem zgniła”4. Nie lepiej wyglądały Sukiennice, bę-
dące dawniej jedną z wizytówek miasta: „Wchodząc podłoga stara poszparowana, okno 
w podwórze wychodzące, z kratą żelazną, ramami drewnianemi, okowiem zadrzewia-
łym. Sklepienie od wilgoci z tynku poopadane, osobliwie przy oknie nadgniłe, boczne 
mury miejscami z tynku poobrywane”5. Dewastacja techniczna budynków publicznych 
i prywatnych szła w parze z ich zabrudzeniem i zaśmieceniem. Za przykład może służyć 
raport na temat utworzonej z początkiem XIII wieku miejskiej szkoły parafialnej, nazwa-
nej Mariacką. Mieściła się w rogu ulic Stolarskiej i Siennej (nr 7): 

Okien do piwnic są 2, śmieciami i gnojem, jak widzieć można oknami, całkiem piwnice zawa-
lone są. Przyłączam tu zaraz, iż wchodu, czyli drzwi do tychże piwnic, w całej szkole nie zna-
lazłem, z powieści tylko sądzę, iż wchód do piwnic ma bydź zaraz wchodząc przy drzwiach, 
po prawej stronie, które teraz zawalone i zabrukowane są. Facjata taż poboczna jest całkiem 
zdezelowana, z tynku opadniona, z cegieł strasznie wyszarpana6. 

Na tym tle o wiele lepiej prezentowała się stołeczna Warszawa, Poznań, a nawet Jarosław, 
będący w dobrym stanie już przed 1772 rokiem7. Z drugiej strony: Nawet Paryż u schyłku 
XVIII wieku, w przeddzień wielkich inwestycji, które przyniosło mu pierwsze cesarstwo, znaj-
dował się pod tym względem w nie lepszym stanie, a ulica paryska nie odbiegała swoim 

1 Z. Noga, Rola samorządu w rozwoju miasta w XIII-XVIII wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem 
miasta, red. J. Wyrozumski, „Biblioteka Krakowska”, nr 150, Kraków 2007, s. 488. 

2 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. II: Kraków w wiekach XVI–XVIII,  
Kraków 1984, s. 589.

3 W 2007 roku materiał ten wydany został w fachowym opracowaniu Kamili Follprecht pt. 
Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, Kraków 2007. 

4 Ibidem, s. 90.

5 Ibidem, s. 84. 

6 Ibidem, s. 86. 

7 D. Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. II: 
Zagadnienia ustrojowe i ekonomiczno-społeczne, „Rocznik Krakowski”, t. XXXVI, 1962, s. 8. 



widokiem od ulicy krakowskiej. Opustoszałe podczas rewolucji pałace straszyły dziurawymi 
dachami i odrapanymi tynkami, niesprzątane bruki przyprawiały nie przyzwyczajonych do 
tego nie-paryżan o mdłości8. 

Z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego na terenie państwa powołano do życia 
Komisje Dobrego Porządku (Boni Ordinis). Taką Komisję dla Krakowa utworzono w 1775 
roku. Pomyślano ją nie tylko w trosce o mieszczan. Głównie wzięto pod uwagę interes 
szlachty, która ucierpiała wskutek upadku miast polskich. Poza tym szlachta i dygnita-
rze dworscy wciąż jeszcze licznie zjeżdżali do Krakowa i chcieli przebywać w mieście 
schludniejszym i wolnym o wydostających się z rozmaitych miejsc fetorów9. Komisja 
Boni Ordnis rozpoczęła pracę nad uporządkowaniem przestrzeni urbanistycznej Krako-
wa i podniesieniem w nim poziomu czystości. W ostatnim przypadku odwoływano się 
do ordynacji wydanej dla Krakowa w 1750 roku. Pomimo energicznych działań Komisja 
nie zdołała nadrobić zaniedbań, które narastały od dłuższego czasu. Jej bilans wypada 
ocenić pozytywnie nie tylko z uwagi na to, co realnie zdążyli zrobić jej członkowie, ale 
też dlatego, że pozostawiła po sobie gotowe plany rozwoju i uporządkowania Krakowa. 
Jeden z nich w 1783 roku sporządził profesor Szkoły Głównej, Józef Kremer10. 

W dziwnych okolicznościach Austriacy przejmowali władzę w Krakowie. Nie napotkali tu 
oporu zbrojnego, nie musieli stawiać czoła większym zrywom narodowowyzwoleńczym. 
Powstanie listopadowe, a później styczniowe dotknęły Kraków w ograniczonym tylko 

8 Ibidem, s. 8–9.

9 Ibidem, s. 9.

10 Ibidem, s. 9–10.
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Domy w mieście żydowskim 
na Kazimierzu
Maksymilian Cercha, 1861
Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa  
 
Houses in the Jewish town 
of Kazimierz
Maksymilian Cercha, 1861
The Historical Museum of Cracow  

FROM DANUBE TO VISTULA 
– A TRANSPLANTATION OF STANDARDS

As early as in the 17th century, the Republic 
of Poland was beginning to show signs of 
weakness. The first partitioning of Poland 
executed in 1772 by Prussia, Austria and 
Russia was then but the beginning of the 
end of a century-long process of gradual 
decline. During this period the city of 
Kraków was in flux. Little remained of the 
Golden Age the Republic enjoyed in the 
16th century. 

As the state’s condition decayed towards 
critical, funding for education eventually 
dried up. Similarly, administrative budget 
turned non-existent – the results of 
which struck the Habsburg aghast as the 
occupying forces entering Lviv in 1772 
could find no one fitting their criteria of 
a city official to talk to.

Where the past glory of Kraków should be 
evidenced by its venerable monuments 
and ancient buildings, their far-progressed 
deterioration and accumulated grime made 
the purpose all but defeated.
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zakresie. Pewien zalążek konspiracji tlił się w czasie istnienia Rzeczypospolitej Krakowskiej 
(1815–1846). Istotnie, w 1846 roku doszło do zrywu, który historycy, raczej na wyrost, nazwali 
powstaniem lub rewolucją krakowską. W rzeczywistości rewolucyjny był tylko zapał garstki 
patriotów, którzy chwycili zabroń. Tym niemniej wydarzenia te dały pretekst do likwidacji 
tego mini państewka i przyłączenia Krakowa do monarchii habsburskiej. Do głównych za-
dań urzędników austriackich zaliczało się sprawne objęcie Krakowa systemem prawnym 
i politycznym obowiązującym w Wiedniu. Ponieważ brakowało tutaj urzędników i wy-
kwalifikowanych rzemieślników, rząd wspierał osadnictwo dysponujących odpowiednimi 
kwalifikacjami Niemców austriackich oraz zgermanizowanych Czechów i Węgrów. Przy tej 
okazji rozpoczęła się germanizacja Krakowa. Miasto jak i cała prowincja stanowiła miękkie 
podbrzusze wobec Rosji, odcięte od naddunajskich prowincji pasmem wysokich gór Karpat. 
Dlatego też musiało upłynąć trochę czasu, zanim Habsburgowie przekonali się do tego, by 
dokonać tu jakichkolwiek inwestycji. Chętniej otoczyli Kraków fortami, które na długie lata 
wyznaczyły faktyczne granice miasta. Poza nimi na ogół nie wznoszono większych nieru-
chomości, gdyż inwestorów prywatnych zobowiązano do tego, by w razie potrzeby na roz-
kaz wojska dokonali (na własny koszt) rozbiórki obiektu. To zacieśniło centrum i ograniczyło 
rozwój przemysłu w Krakowie. W starej części miasta istniała tylko jedna większa strefa prze-
mysłowa. Mieściła się przy ulicy Dolnych Młynów, a do jej powstania walnie przyczynił się 
pożar z 1850 roku, który strawił dużą liczbę mieszczących się tam drewnianych zabudowań. 
W tym rejonie powstała m.in. słynna cygarfabryka. Bodaj największy pracodawca ówczesne-
go  Krakowa, zatrudniający ok. 1 tysiąca pracowników, w większości kobiety. 

Po wkroczeniu do Krakowa Austriacy zdecydowali się nakładać kary finansowe za niesprzą-
tanie ulic. Później usługę sprzątania wydzierżawili. Ukrócili praktykę przepędzania ulicami 
i Rynkiem bydła pasącego się na wałach miejskich. Obłożyli takie postępowanie karami fi-
nansowymi, a paszę z wałów przeznaczyli dla koni miejskich11. W 1796 roku ukazało się ob-
wieszczenie nakazujące przeniesienie stajen i chlewów z miasta na przedmieścia. W 1803 
roku w ten sam sposób postąpiono wobec mydlarni i farbiarni12. Początek rządów austriac-
kich w całej Galicji odznaczył się zamknięciem cmentarzy przykościelnych. Już wcześniej 
stosowano praktykę polegającą na tym, że zmarłych w wyniku epidemii starano się cho-
wać z dala od siedzib ludzkich. Tworzono więc na przykład odrębne cmentarze cholerycz-
ne. Czy chroniło to mieszkańców w stopniu wystarczającym? Nie, bo diagnostyka i rozpo-
znawanie chorób stało wówczas na niskim poziomie. Nie zawsze więc trafnie określano 
przyczyny śmierci konkretnej osoby. Tym samym zmarli z powodu chorób zakaźnych nie-
rzadko spoczywali bardzo blisko zabudowań. Cmentarze założone przy kościołach znaj-
dywały się niekiedy w ścisłych centrach miast. Taka sytuacja dotyczyła choćby Krakowa 
i Lwowa. W pierwszym przypadku cmentarz mieścił się przy kościele Mariackim, w drugim 
przy Katedrze Łacińskiej. Dzięki ich likwidacji bezpieczeństwo sanitarno-epidemiczne obu 
tych miast zdecydowanie wzrosło. Oprócz tego obydwa miasta wzbogaciły się o kame-
ralne place przylegające do ich rynków. W Krakowie wybudowano plac Mariacki. Trudno 
też nie wspomnieć o tym, że w konsekwencji przywołanej tu decyzji założono dwa słynne 
europejskie cmentarze: w 1786 roku Łyczakowski we Lwowie, i w latach 1800–1802 Ra-
kowicki w Krakowie. Wymienione nekropolie w chwili ich planowania sytuowały się poza 
granicami miasta, odpowiednio w Łyczakowie oraz w Rakowicach. Obydwie wsie stały się 
później przedmieściami, a dziś współtworzą centra Krakowa i Lwowa. 

Uregulowania wymagała gospodarka realnościami, które – jak zaznaczono wyżej – w dużej 
części znajdowały się w ruinie. Dokonano relokacji urzędów, by zatrudnione w nich osoby 
mogły pracować w lepszych warunkach. Uporządkowano finanse miejskie, dzięki czemu 

11 D. Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. I: 
Zagadnienia urbanistyczne, „Rocznik Krakowski”, t. XXXIV, 1957/1959, s. 83-84.

12 Ibidem, s. 84. 

s. 32–33
Katedra na Wawelu od strony południowej, 
według stanu z ok. 1830 r.
Rys. Lauvergne, lit. Tirpenne / 
Zakład Litografii Bernard Lemercier / 
Wyd. Arthus-Bertrand, 1840
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

s. 32–33
Wawel Cathedral on the south side, 
according to the state from about 1830.
Fig. Lauvergne, lit. Tirpenne / Lemercier Bernard 
et Cie / ed. Arthus-Bertrand, 1840
The Historical Museum of Cracow  

Podwórko krakowskie
Wacław Granzow, połowa XX w.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Cracow courtyard
Waclaw Granzow, mid 20th century
The Historical Museum of Cracow  
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w 1809 roku budżet zyskał bilans dodatni13. W latach panowania austriackiego  Kraków po 
raz pierwszy porzucił średniowieczny układ urbanistyczny, który cechowała zwarta zabu-
dowa, nie pozwalająca na wybudowanie szerokich ulic i założenie ogrodów. Te ostatnie 
znajdowały się dopiero poza murami miejskimi, na przykład na Łobzowie. Podobnież jak 
w innych polskich miastach nie funkcjonowała tu jeszcze kanalizacja, choć w miastach Azji 
Mniejszej, Grecji i Rzymu znano ją już w czasach starożytności14. Widomym znakiem po-
prawy stały się porządki w przestrzeni publicznej. Wyburzono część starych murów oka-
lających kościoły, co pozwoliło poszerzyć ulice. Zniesiono część murów obronnych i baszt, 
które od dłuższego czasu nie pełniły już przypisanych im funkcji. Zrekultywowano otacza-
jące je fosy, które w większości już wyschły i służyły głównie do magazynowania śmieci 
i ścieków15. Oprócz motywacji związanej z czystością i bezpieczeństwem sanitarnym, do 
przeprowadzenia tej operacji przysłużyła się chęć zdobycia kamieni i cegieł na potrzeby 
nowych inwestycji budowlanych. Choć materiały z wyburzonych obiektów sprzedawano 
w ramach licytacji, to zalegały one długo w miejscach, gdzie doszło do wyburzeń16. W do-
bie Wolnego Miasta Krakowa na części z pozyskanych w ten sposób terenów założono 
ogrody okalające Stare Miasto. Przyjęły one nazwę plant krakowskich. Wynikała ona z tego, 
że powstały one w miejscu splantowanym, po wyrównaniu obszaru, na który zwieziono 
ziemię. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Feliks Radwański (1756–1826), 
architekt, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wydatną pomoc uzyskał przy tym od Floriana Straszewskiego (1766–1847), społecznika, 
dla którego planty stały się życiową pasją. Po śmierci Radwańskiego przejął on kierownic-
two nad pracami przy zakładaniu plant. Z punktu widzenia komfortu życia mieszkańców 
i czystości miały one znaczenie strategiczne. Służyły jako miejsce spacerowe i pomagały 
zbierać kurz, na który stale uskarżali się krakowianie i osoby przyjezdne. Problem pyłu 
w mieście pozostał zresztą aktualny aż do początków XX wieku. Sprzyjała mu nie tylko zła 
nawierzchnia krakowskich ulic i placów, lecz także to, że nie zostały one w wystarczającym 
stopniu otoczone zieleńcami i drzewami. Wyraźną poprawę tego stanu rzeczy przyniosło 
dopiero polewanie ulic. W ten sposób Kraków dołączył do najczystszych miast europej-
skich. Niestety, włodarze tego miasta nigdy nie zdecydowali się na to, by polewanie objęło 
cały obszar miasta lub choćby jego centrum. Przyjęło więc postać fragmentaryczną, co 
nie mogło dać wymarzonego efektu, bo wiatr przenosił kurz i zanieczyszczenia z parceli 
nieumytych na umyte. To z kolei dało sumpt do podważania skuteczności tego systemu. 
Na szczęście nigdy go nie zarzucono, przez to Kraków pozostał w gronie najnowocześniej-
szych miast, które sprzątania nie ograniczają do… użycia miotły. 

Połowa XIX wieku stanęła pod znakiem burzliwych przemian politycznych. W 1848 roku 
Europę ogarnęła Wiosna Ludów, która wzmogła prądy narodowowyzwoleńcze na ca-
łym kontynencie, także wśród Polaków. Stosunkowo szybko ugaszono ten rewolucyjny 
płomień, a w Austrii górę wzięły siły zachowawcze. Nie wiele się to jednak nie zdało. Po-
głębiającej się słabości państwa Habsburgów dowiodła klęska odniesiona w 1859 roku 
w wojnie z Królestwem Piemontu i Sardynii, wspomaganym przez Francję. Nastroje de-
fetystyczne spotęgował kryzys finansów państwowych oraz afery korupcyjne w sekto-
rze wojskowym i gospodarczym. Dalekowzroczni Habsburgowie nie chcieli czekać, aż 
sytuacja wymknie im się spod kontroli i zdecydowali się na gruntowną liberalną reformę 
państwa. Przyniosła ona m.in. autonomię dla poszczególnych prowincji, u nas zapamię-
taną jako autonomię galicyjską. 

13 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. III: Kraków w latach 1796–1918, Kraków–Wrocław 
1985, s. 14.

14 D. Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. II: 
Zagadnienia ustrojowe i ekonomiczno-społeczne, „Rocznik Krakowski”, t. XXXVI, 1962, s. 6.

15 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit. 

16 D. Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. I, op. cit., s. 171.

The circumstances of the Austrian takeover 
of city administration in Kraków leaned 
towards unusual. After all, between 1815 
and 1846 there formally existed the 
Republic of Kraków. In 1846, however, 
a small band of rebel patriots proclaimed 
an uprising, something of an overstatement 
considering its scale. Nevertheless, the 
Habsburg monarchy was quick to use it 
as an excuse for dismantling the tiny state 
and annexing the city. One of the major 
tasks given to the new administration was 
implementation of a legal and governance 
system mirroring that of Vienna.

Following the annexation, Austrian 
authorities set penalties for failure to 
clean the streets. Later, the service was 
hired out. The practice of driving cattle 
from the grazing grounds on the ramparts 
through the city was banned and 
perpetrators were fined.

Under the Austrian rule, Kraków finally 
abandoned the medieval city plan, with 
its typical densely-built houses, and the 
resultant lack of space for creating wide 
streets or parks.

Some of the walls surrounding churches 
were demolished, allowing more space 
for streets. a similar fate was met by parts 
of the city walls and turrets, having long 
since lost their defensive value. The moats, 
by this time partially dried up and used 
for garbage and sewage dumping were 
cleaned up and reclaimed. 

During the free city period, land thus 
reclaimed was turned into a circular band 
of greenery surrounding the Old City 
(called “Planty” by the citizens). These 
parks served as leisure destination, as 
well as reducing the prevalence of dust – 
a problem which kept plaguing the city 
until early 1900s, mostly due to poor quality 
of road and plaza surfaces as well as the 
lack of screening by greenery. a marked 
improvement in this respect was reached 
only after the practice of sprinkling the 
streets with water was implemented. As 
a result, Kraków joined the ranks of the 
cleanest cities of the time. Unfortunately, 
the authorities had never decided to 
include the entirety of the city in the 
sprinkling programme, which diminished its 
effectiveness as dust from other areas was 
allowed ingress towards the city centre.



Czy bilans pierwszego okresu panowania Habsburgów nad Krakowem wypada korzyst-
nie w zakresie czystości? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W sferze 
porządku faktycznie zaprowadzono tutaj znane nad Dunajem wysokie standardy. Przy-
pomnijmy, dano początek nowoczesnym służbom miejskim, zlikwidowano cmentarze 
przykościelne, wytyczono nowe place i ulice oraz zieleńce. Nie zmienia to faktu, że więk-
szość chodników znajdowała się w bardzo złym stanie. Wybrukowany był tylko Rynek 
i przyległe do niego ulice. Jak pisze Juliusz Demel: 
Boczne ulice, pozbawione twardej nawierzchni, często dosłownie tonęły w błocie. Z powo-
du braku funduszów na zakup kamienia ciosanego próbowano zakładać chodniki drew-
niane powleczone smołą i posypane piaskiem. Czystość ulic pozostawiała bardzo wiele do 
życzenia pomimo 20 zamiataczy, zatrudnionych w roku 1851, a skargi mieszkańców na brud 
i nieporządek na ulicach, na nieznośny kurz w miesiącach letnich, były powszechne i częste. 
W 1852 roku próbowano zaradzić pladze kurzu przez polewanie ulic wodą, akcja ta prowa-
dzona była jednak w rozmiarach zupełnie niewystarczających. Nie lepiej przedstawiały się 
bramy i podwórza domów17.

Chlubą miasta mogłyby być planty krakowskie, ale nie pielęgnowano ich w sposób 
należyty: 
Gmina utrzymywała ogrodnika miejskiego oraz 4 stróżów »plantacji«. Stan plant nie był 
jednak świetny. Chodniki były zaniedbane do tego stopnia, że publiczność wolała chodzić 
trawnikami. W dodatku oficerowie austriaccy z zamiłowaniem urządzali sobie wycieczki 
konne przez trawniki, zaś ludność przedmiejska dożywiała swoje krowy i kozy miejską trawą. 
Zdarzały się wreszcie wypadki bardziej szpetnego zanieczyszczania trawników, co skłoniło 
wreszcie Radę Miejską do wystawienia publicznych „miejsc sekretnych”, od których klucze 
dzierżyły przekupki, zwolnione za tę przysługę od podatków miejskich18.

Z całą pewnością krytycznej oceny wymaga też to, że Wzgórze Wawelskie zostało zajęte 
przez wojsko, które postępowało tam nader swobodnie i dewastowało zabytki. Zresztą 
nie tylko krakowian mierziła obecność żołnierzy austriackich w tej świątyni polskości. 
Wywoływało to niesmak również u obcokrajowców, odwiedzających nasze miasto. 
Goszczący w Krakowie w kwietniu 1863 roku w roli korespondenta „Times’a” Henry Su-Times’a” Henry Su-
therland Edwards (ur. 1828) zwrócił uwagę na panujący na Wawelu brud i brak elemen-
tarnego poczucia estetyki ze strony nowych gospodarzy tego miejsca: 
Zamek, rezydencja dawnych królów polskich, zmieniony został w koszary; klatki schodowe 
przebudowano, zniszczono charakterystyczną, pełną wdzięku architekturę okien, pobielono 
freski na ścianach. Insygnia królewskie oraz wszystkie klejnoty, na jakich można było położyć 
rękę, zostały oczywiście skradzione dawno temu. Komnaty są dziś wypełnione żołnierzami, 
których spodnie i pończochy zwisają z pałacowych okien, a dziedzińce roją się od oddziałów 
do tego stopnia, iż epidemiczny smród przenika całe miejsce, czyniąc wręcz niemożliwym 
przejście przez zamek do katedry19.

Wydaje się, że ocena końcowa stanu czystości i gospodarki komunalnej Krakowa w omó-
wionym okresie, zależeć będzie od tego, czy uwzględnimy punkt wyjścia, w jakim zna-
lazły się jego nowe władze. Pominąwszy to, skupimy się na tym, że w połowie XIX wieku 
Kraków był pogrążonym w marazmie, zaniedbanym, prowincjonalnym miastem, odda-
lonym od tzw. wielkiej polityki. Nie sposób jednak zapomnieć o tym, że u schyłku XVIII 
wieku miasto znajdowało się w zdecydowanie gorszym stanie. Wiemy też, że z wolna 

17 J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846–1853, Kraków 1951, s. 95–96.

18 Ibidem, s. 97. 

19 Cyt. za: K. Grodziska, Goście wielkiego narodu. Krakowski pobyt brytyjskiego parlamentarzysty oraz 
dziennikarzy „Timesa” i „Daily News” w kwietniu 1863 roku, [w:] Kraków – Małopolska w Europie środka. 
Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Broński, J. Purchla, 
J. Szpak, Kraków 1996, s. 218. 

During the first period of Habsburg rule the 
new administration did indeed manage to 
introduce in Kraków the high cleanliness 
standards practiced by the Austrians. 
On the other hand, poor quality of most 
pavements remained a problem. The only 
cobbled areas consisted of the Main Square 
and the surrounding streets.

Planty, the circular parks, while potentially 
a thing of pride for the city, suffered from 
poor maintenance.

Another point of criticism has to be raised 
concerning the hill of Wawel, which ended 
up hosting Austrian troops, whose careless 
behaviour damaged many historical 
artefacts and monuments. Not only among 
Poles, but also with visiting foreigners, such 
blatant desecration of this temple to Polish 
identity caused much dismay. 

TO MAKE KRAKÓW “CLEAN, HEALTHY, 
AND DECORATIVE”. THE BEGINNINGS OF 
THE MODERN MUNICIPAL CLEANING 
COMPANY

The year 1866 brought about radical 
changes. The self-governance of Kraków 
was reinstated, consisting of the City 
Council, the mayor and the Magistrate. 
On the 1st August 1866 first elections to 
the City Council were held. The same date 
marks the beginning of the Magistrate, 
within which a special body was formed 
to tackle issues of sanitation. The body 
was formed of magistrate officials and 
their subordinate cleaning personnel, 
construction workers, and carters, whose 
task was to transport waste, snow, mud and 
debris outside the city. From this structure 
there later emerged the Municipal Cleaning 
Company [Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania – MPO]. What adds further 
significance to this date is the fact that 
from this day onwards the responsibility 
for maintaining the city was once again in 
Polish hands.
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umocniła się rola Krakowa jako „Matecznika Polski”, a na horyzoncie wyłaniały się jego 
nowe funkcje (kulturalne, społeczne, gospodarcze i polityczne), które w stosunkowo 
krótkim czasie przyniosły prosperitę i miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie jego 
służb komunalnych. 

UCZYNIĆ KRAKÓW „CZYSTYM, ZDROWYM I OZDOBNYM”. 
POCZĄTKI WSPÓŁCZESNEGO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA 

Rok 1866 odznaczył się przełomowymi zmianami. Doszło wówczas do odrodzenia samo-
rządu Krakowa, który składał się z Rady Miejskiej, prezydenta miasta i Magistratu. Strukturę 
i kompetencję władz miejskich określono w „Tymczasowym statucie gminy dla stołeczne-
go, królewskiego miasta Krakowa”, który uchwalił Sejm Królestwa Galicji i Lodomerii 20 lu-
tego 1866 roku. Dokument ten został zatwierdzony 1 kwietnia tego samego roku. „Statut” 
z pewnymi modyfikacjami przetrwał aż do początku XX wieku. 1 sierpnia 1866 roku na 
podstawie „Statutu” przeprowadzono pierwsze wybory do Rady Miejskiej. Na ten dzień 
datuje się początek ery samorządowej w Krakowie. Pod tą datą ma swój początek również 
nowy Magistrat, w którym wyłoniono specjalną komórkę, która zajmowała się sprawami 
czystości. Składali się na nią urzędnicy magistraccy, mający dodatkowo pod sobą najemny 
personel sprzątający, robotników (konserwatorów) oraz wozaków, którym zlecano wywóz 
nieczystości, śniegu, błota pośniegowego i gruzu. Tak pomyślana struktura dała z kolei po-
czątek dzisiejszemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania (MPO). Jest to data donio-
sła także pod tym względem, że począwszy od 1866 roku odpowiedzialność za czystość 
w Krakowie przejęli Polacy, wcześniej sfera ta podlegała zwierzchności władzy austriackiej. 
Owa odpowiedzialność oznaczała też konieczność zabezpieczenia odpowiednich środ-
ków na utrzymanie ładu. W 1866 roku radni miejscy nie mieli już możliwości wprowadze-ładu. W 1866 roku radni miejscy nie mieli już możliwości wprowadze-. W 1866 roku radni miejscy nie mieli już możliwości wprowadze-
nia poważniejszych zmian budżetowych. Rozpoczynali swe rządy w ósmym miesiącu roku 
kalendarzowego, w trudnej dla miasta sytuacji finansowej. Główne wysiłki skoncentrowali 
więc na wygospodarowaniu i odpowiednim podziale finansów na rok 1867. Kwota, którą 
wówczas przewidziano na utrzymanie czystości opiewała na 3598 złr. (złotych reńskich)20. 
Niniejsza pozycja budżetowa nie obejmuje środków, które wydatkowano na budowę 
i czyszczenie kanałów. W kolejnym roku wydatki te utrzymały się na zbliżonym poziomie. 
W 1868 roku przeznaczono na sprzątanie Krakowa 3600 złr. Z tej kwoty rozpisano szcze-
gółowo: 2000 złr. na rąbanie i wywóz lodu i śniegu, 1500 złr. na zamiatanie i kropienie ulic 
oraz 100 złr. na zakup narzędzi, takich jak kilofy czy łopaty21. W kolejnych latach wydatki 
na oczyszczanie miasta miały już tendencję wyraźnie rosnącą: w 1875 wyniosły 20628 złr., 
w 1880 osiągnęły poziom 22567 złr., a w 1885 zamknęły się w 24  630 złr. (kwoty te nie 
obejmują wydatków na czyszczenie kanałów). W skali budżetu miejskiego nie stanowiły 
one jednak zbyt dużego odsetka ogólnej sumy wydatków: w 1867 roku 1,5%, w 1885 roku 
3,3%22. Tymczasem dbałość o czystość i higienę miała przełożenie na mniejszą śmiertel-
ność mieszkańców z powodu chorób zakaźnych. Trend ten unaocznił się wyraźnie, gdy 
rozwinęła się już sieć wodociągowa i kanalizacyjna. O ile w 1909 roku śmiertelność miesz-
kańców sięgnęła 1,61%, o tyle w 1936 roku spadła do 1,02%23.

20 J. M. Małecki, Prehistoria. Zanim powstał Zakład Czyszczenia Miasta w Krakowie. Oczyszczanie Krakowa 
od czasów najdawniejszych do 1906 roku, [w:] Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
w Krakowie. Historia i współczesność 1906–2006, red. W. Tyrański, Kraków 2007, s. 13–14.

21 Projekt budżetu dochodów i wydatków miasta Krakowa na rok 1868, ułożony przez Sekcyą Skarbową Rady 
miejskiej na zasadzie przedłożeń Magistratu i przez tęż Sekcyą Radzie miejskiej przedstawiony,  
Kraków 1868, s. 12.

22 J. M. Małecki, op. cit. 

23 L. Mroczka, Krakowianie. Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939, 
Kraków 1999, s. 114.
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Powyższe fakty wskazują, że dzieje Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania nieroze-
rwalnie wiążą się z historią krakowskiego samorządu. Obecne MPO ma wyjątkowy status, 
bo jest jedyną jednostką miejską wyrosłą wprost z Magistratu. Zadecydowała o tym nie-
zwykła dbałość o czystość ówczesnych radnych miejskich i urzędników magistrackich. 
Uczynili z tej sprawy swój priorytet, obok oczywiście edukacji, kultury i gospodarki. Trak-
towali ją w kategoriach praktycznych, ale także patriotycznych. Bo Polacy chcieli udo-
wodnić sobie i światu, że potrafią sami się rządzić. Najpierw przecież zakwestionowali 
to zaborcy. Później nie byli tego pewni nawet nasi sojusznicy, choćby Napoleon Bona-
parte, który w 1806 roku, czyli tuż przed powołaniem do życia Księstwa Warszawskiego, 
wypowiedział słynne słowa: „obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem”. Poprzeczka 
ustawiona została wysoko, bo cokolwiek nie powiedzieć złego o rządach Habsburgów, 
to do porządku przywiązywali dużą wagę. Oczekiwania wobec samorządu były bardzo 
duże. Przede wszystkim krakowianie liczyli na poprawę jakości rządzenia miastem. Może 
z perspektywy czasu trudno w to uwierzyć, ale uwierała ich m.in. narastająca biurokra-
cja austriacka. Poza tym coraz częściej pragnęli zaszczepienia u siebie tego, co widzieli 
podczas zagranicznych wyjazdów. W drugiej połowie XIX wieku krakowianie podróżo-
wali coraz więcej, do czego przyczyniły się uruchomione połączenia kolejowe. Wyjazdy 
bliższe i dalsze stały się udziałem wielu osób. Wśród podróżujących znaleźli się turyści, 
kuracjusze udający się „do wód”, dziennikarze, naukowcy, urzędnicy, itd. Odwiedzając 
różne zakątki dawnej Rzeczypospolitej, Europy i świata, mieli okazję podpatrzeć, jak 
funkcjonują inne, polskie i zagraniczne miasta i miasteczka. Osoby podróżujące do wy-
żej rozwiniętych prowincji monarchii habsburskiej – a w szczególności do Wiednia oraz 
do wielkich zachodnich metropolii, jak Berlin, Paryż czy Londyn, nabierały krytycyzmu 
wobec warunków życia w Krakowie. Widząc, jak rządzą się i żyją obcokrajowcy, chcie-
li powielać najlepsze – w swoim przekonaniu – wzorce. Od samorządu wymagano, by 
Kraków miał równie piękne i czyste ulice oraz trakty dla pieszych, zadbane i atrakcyjnie 
rozplanowane parki oraz skwery, dobre oświetlenie i sprawną komunikację. 

Józef Dietl, pierwszy prezydent Krakowa ery samorządowej, doszedł do władzy z hasłem 
uczynienia Krakowa „czystym, zdrowym i ozdobnym”. Bynajmniej nie był to pusty slogan. 
Postanowił zacząć od osobistego zapoznania się ze stanem porządku w obiektach pu-
blicznych i w domach prywatnych: „Zaraz po objęciu prezydentury zwiedza Dietl domy 
i podwórza, a zastawszy tam niesłychane nieporządki, wydaje rozporządzenie, polecają-
ce usunięcie z nich śmieci i błota. Równocześnie wydaje okólnik, nakazujący oświetlenie 
wieczorem sieni i schodów realności”24. Podjął też decyzję o powołaniu komisji (składa-
jącej się z trzech sekcji), mającej na celu zbadanie wszystkich domów mieszkalnych pod 
względem ich bezpieczeństwa przeciwpożarowego, technicznego i sanitarnego25. W 1867 
roku ukazało się zarządzenie nakazujące, by wszystkie ulice – tak w śródmieściu jak i na 
przedmieściach – przynajmniej raz dziennie zamiatano i oczyszczano. W 1870 roku Ma-
gistrat w trosce o estetykę ulic unormował zasady dotyczące wywieszania szyldów przed 
sklepami. W kolejnym roku Dietl ogłosił program całościowego ujęcia spraw powiązanych 
z czystością, porządkiem i bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym. W 1872 roku 
samorząd pozyskał większą pożyczkę, umożliwiającą realizację tych założeń. 

Dietl musiał nie tylko sprawnie poruszać się w świecie biurokracji. Przyszło mu także 
zmagać się z wciąż pokutującymi zabobonami i stereotypami oraz zaniedbaniem so-
cjalnym części mieszkańców. Symbolem tego stał się kołtun (łac. plica polonica – kołtun 
polski), przypominający wyglądem współczesne dredy. Chodzi tu o pęk brudnych, 
posklejanych nieczesanych i nierzadko zawszonych włosów. Zamiast walczyć z tą 
przypadłością, niemała część mieszczan i chłopów wierzyła, że chroni ona przed różny-na przed różny-
mi chorobami – na przykład przed syfilisem. W ich przekonaniu kołtuny miały „wyciągać” 

24 M. Chmaj, op. cit., s. 506. 

25 Ibidem.

s. 39
Góra: rozporządzenie z 1880 r. dotyczące 
utrzymania porządku w hali Sukiennic. 
Środek: Ustawa z 1866 ws. nadania nowego 
statutu miastu Kraków.
Dół: Budżet miasta Krakowa na 1881 r. 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

p. 39
Top: Regulation of 1880 concerning the 
maintenance of cleanliness in the Cloth Hall.
Middle: Act of 1866 on the new statute 
of the city of Cracow.
Down: Cracow’s budget of for 1881.
The Historical Museum of Cracow 

Józef Dietl (1804–1878)
Fot. Walery Rzewuski, ok. 1863 r.
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Józef Dietl (1804–1878)
Photo by Walery Rzewuski, Kraków, circa 1863 
The Historical Museum of Cracow 
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z organizmu wszelkie złe przypadłości i przenosić je na włosy. Jednocześnie obawiano 
się, że obcięcie kołtuna może skutkować problemami zdrowotnymi: pomieszaniem 
zmysłów czy ślepotą. Zjawisko to znano już w czasach średniowiecza, zresztą nie tylko 
w Krakowie, ale właśnie w tym uważanym za zacofane pod wieloma względami mieście, 
ten przesąd okazał wyjątkowo trwały. W ten sposób ukształtowało się nawet pojęcia 
„kołtun krakowski” i „kołtuneria krakowska”. Dietl stoczył z tym zwycięską walkę. Zaczął 
od edukowania mieszkańców n atemat przykrych skutków noszenia kołtunów. Gdy nie 
przyniosło to pożądanego efektu, sięgnięto po inne metody. Między innymi osobom 
z kołtunami zaczęto wzbraniać wstępu do urzędów, szkół i innych miejsc publicznych. 
Nadzwyczaj skuteczna okazała się pogłoska o planowanym wprowadzeniu specjalnego 
podatku, który miał obciążać te osoby. Była to jednak dopiero pierwsza bitwa w wielkiej 
batalii, którą miał stoczyć Dietl i jego następcy. O jej znaczeniu niech jednak świadczy 
to, że odtąd tzw. kołtuneria czy też kołtuństwo stały się określeniami pejoratywnymi, 
stosowanymi dla wstecznych i nieakceptowalnych postaw społecznych i moralnych, ko-
jarzonymi z obłudą i zakłamaniem. 

Kołtuństwo dawało o sobie znać jeszcze wiele razy. Uaktywniało się także w sprawach 
czystości i bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Krakowa. Decydował o tym 
splot kilku niekorzystnych czynników. Po latach zapaści politycznej i gospodarczej kra-
kowianie na powrót otwierali się na świat, ale proces ten nie następował rewolucyjnie, 
lecz ewolucyjnie. Zanim w większej liczbie dotarli tu zagraniczni przedsiębiorcy, tury-
ści i pielgrzymi, osiedlali się tutaj bardzo licznie chłopi, najczęściej z prowincji zachod-
nio-galicyjskiej. W niedużym więc mieście spotkały się ze sobą złe przyzwyczajenia 
drobnomieszczaństwa dysponującego ograniczonymi horyzontami intelektualnymi 
oraz chłopstwa, niedbałego o sprawy higieny, a w kwestii medycyny odwołujących się 
często nie do lekarzy, lecz do znachorów i pseudonaukowej wiedzy. Wyjątkowo trud-
no było walczyć o czystość w przestrzeni publicznej zamieszkanej przez ludzi dających 
wiarę takim powiedzeniom jak: „częste mycie skraca życie”, „nie pomoże mydło, jageś 
strasydło”, czy „i wilk pyska nie myje, i żyje”. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że pro-
blemy z zachowaniem czystości występowały w dużej części miast na całym świecie. 
Pisze o tym Andrzej Chwalba: 
Miasta i wsie Europy Zachodniej oraz miasta Ameryki zaczęły się zasadniczo zmieniać. Nie 
wszędzie jednak zmiany na lepsze przebiegały w jednakowym tempie. W początkowych la-
tach 90. XIX wieku czystość i schludność Filadelfii budziła podziw, tym większy że częściej 
doświadczano zupełnie innych wrażeń. „Brudy, kurz; nasza nie myta ojczyzna nie potrzebuje 
się wstydzić swoich miasteczek. Wszędzie na głównych ulicach Nowego Orleanu leżą śmie-
cie, jak u nas w zaułkach” – pisał jeden z polskich osadników w USA. W Ameryce latynoskiej 
takich miast jak Filadelfia było niewiele, natomiast sporo takich jak Nowy Orlean. O ekwador-
skim Guayaquil w 1882 roku pisano: „Gdyby nie sępy oczyszczające miasto cokolwiek, życie 
w mieście byłoby wprost nie do zniesienia”26. 

Postępujący rozwój demograficzny i gospodarczy miast europejskich przyniósł ko-
nieczność odpowiedzi na kluczowe dla interesującej nas tutaj problematyki pytania: 
kto, gdzie i na jakich zasadach powinien sprzątać? Problem ten pozostaje w ścisłym 
związku z konstytutywnym dla współczesnej Europy zagadnieniem tzw. wybuchu 
miast. Doszło do niego w epoce pary i żelaza, gdy na niespotykaną wcześniej skalę 
wystąpiła migracja ludności ze wsi do miasta oraz pomiędzy państwami. Miasta pęcz-
niały i niezwykle się rozwijały na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i kulturalnej. 
Wzrastało ich znaczenie usługowe względem mieszkańców własnych oraz okolicznych 
wsi. Bogacący się ludzie oczekiwali, że ich obsługą zajmą się profesjonalne urzędy oraz 
powołane przez nie instytucje pomocnicze. Krótko rzecz ujmując: wyczerpał się do-
tychczasowy sposób funkcjonowania miast oraz jego służb komunalnych. Nie były 

26 A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 119.
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one przygotowane na zapewnienie czystości w ośrodkach, które w krótkim czasie 
odnotowały znaczny przyrost ludności i terytorium. Znamienne, że pierwszą reakcją 
władz miejskich była próba mobilizacji nie tyle służb miejskich, ile mieszkańców. Ślady 
tego znajdujemy w całej Europie, nie tylko w Krakowie. Może trudno to usprawiedli-
wić, ale łatwo zrozumieć. Europa wychodziła z systemu feudalnego. Porzucała kostium 
polityczny, w którym słowo „służba” kojarzono głównie z dworem królewskim. Upłynę-
ło sporo czasu, zanim przyzwyczajono się do tego, że służyć można, a nawet trzeba, 
każdemu człowiekowi. Rozpoczął się proces przenoszenia części uprawnień z ośrod-
ków władzy centralnej na niższe poziomy, na przykład do odrodzonych samorządów. 
Te z kolei musiały szybko opanować różne problemy i wyzwania. Nie ułatwiały tego 
szczupłe budżety, które zmuszały do bolesnego poszukiwania priorytetów i zaciąga-
nia pożyczek na większe inwestycje. Władze miasta Krakowa wydały niemałą ilość ak-
tów prawnych odnoszących się do spraw utrzymania ładu. Za moment zwrotny należy 
uznać rok 1853. Magistrat ogłosił wówczas „Regulamin czystości i porządku”, będący 
pierwszą próbą kompleksowego uregulowania tych spraw27. Ten akt prawny okazał się 
wystarczający na trzy dekady. W 1884 roku znalazł rozszerzenie w postaci „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku dla stołeczno-królewskiego miasta Kraków”. Pewne 
zasady ustalone w tym dokumencie przetrwały aż do wybuchu II wojny światowej. 
W pierwszym paragrafie „Regulaminu” z 1884 roku zadecydowano: 

Każdy właściciel realności w mieście i na przedmieściu obowiązany jest w czasie lata kazać 
codziennie po należytym skropieniu zamieść chodnik, ściek i połowę ulicy wzdłuż przestrze-
ni swojej realności; właściciele zaś realności, przytykających do placów publicznych, obowią-
zani są przestrzeń wzdłuż swojej realności na odległość 6 metrów kazać oczyścić28. 

Ustalono też czas, w którym miało się odbywać sprzątanie ulic i ścieków: w porze let-
niej, czyli od 1 kwietnia do końca września zamiatanie należało rozpocząć o piątej rano; 
a w porze zimowej, tj. od 1 października do końca marca, o siódmej rano. Tę decyzję uza-
sadniono tym, by „wozy przeznaczone do uprzątania śmieci nie były narażone na stratę 
czasu” (par. 3)29. W wypadku opóźnienia, zmiecione śmieci polecano przechować w pod-
worcu do następnego dnia (par. 3). Jednocześnie zabroniono zamiatania ulic i placów 
w godzinach wieczornych (par. 4). Do pokrycia kosztów czyszczenia terenów nieobję-
tych przepisami „Regulaminu” zobowiązana została gmina Kraków (par. 6). 

W dobie zintensyfikowanego ruchu budowlanego niezbędne okazało się wyjaśnienie 
zasad, wedle których należało gromadzić i sprzątać materiały i odpady budowlane. 
W „Regulaminie” z 1884 roku ustalono, że: „W czasie stawiania jakichkolwiek budowli, 
nie wolno składować na ulicy wapna, piasku, cegły, kamieni itp. tudzież nie wolno urzą-
dzać skrzyń do przyrządzania zaprawy wapiennej w ulicach wąskich i najwięcej uczęsz-
czanych. Przywieziona cegła lub kamień tego samego dnia uprzątnięte być winny; zaś 
piasek, wapno i glinę wprost z wozu do wnętrza domu składać należy (par. 27)”. Wpro-
wadzono wymóg, by rumowiska i ziemia pochodząca z fundamentów i tym podobne 
materiały wyniesione na place i ulice usuwano z nich nie później niż przed upływem 
dwunastu godzin. Do przedłużenia tego terminu niezbędne było pozwolenie Magi-
stratu (par. 29). Składowanie materiałów budowlanych na ulicy bez zgody Magistratu 
groziło ich wywiezieniem przez straż pożarną na koszt ich właściciela. Na nich też nało-
żono obowiązek oświetlania składowisk czerwoną latarką (par. 33). Zakazano karmienia 
i pojenia koni na ulicach i placach z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Ochro-
nie poddano plantacje miejskie, zakazując deptania trawników, wolnego wypuszczania 

27 M. Chmaj, Działalność samorządu gminnego w Krakowie w zakresie porządkowania miasta w latach 
1866–1880, Dz. Rozp. Kr., R. 50: 1929, s. 507. 

28 Dz. Rozp. Kr., R. 5: 1884, s. 111.

29 Ibidem.

s. 40–41
Barbakan i Brama Floriańska od północnego 
zachodu, według stanu z 1840 r.
Rys. i lit. Lauvergne; rys. postaci: Bayot / 
Zakład Litografii Bernard Lemercier, 
wyd. Arthus-Bertrand
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The Barbican and the Florian Gate 
from the north-west, as of 1840.
Fig. and lit Lauvergne, character fig. Tirpenne / 
Lemercier Bernard et Cie / 
ed. Arthus-Bertrand, 1840
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The histories of the Municipal Cleaning 
Company and of the city governance 
are interconnected. The modern MPO is 
a unique body, as it is the only one having 
its source directly in the structures of 
the Magistrate. This was a result of great 
care given by the new council members 
and magistrate officials to the matters of 
cleanliness and hygiene. They approached 
these issues with gravity on par with 
issues of education, culture, and economy. 
It was as much a matter of practical 
importance, as it was a patriotic point of 
honour – the Poles wanted to prove to 
themselves and to the world that they can 
and will self-govern effectively.
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na nich psów czy zrywania kwiatów (par. 77). Każdy dom musiał mieć swojego stróża, 
odpowiedzialnego za utrzymanie w nim i wokół niego czystości. Obsługiwanie przez 
stróża więcej niż jednej kamienicy mogło się odbywać tylko wyjątkowo, nadto pod tym 
warunkiem, że dotyczyło to budynków bez pięter i położonych na przedmieściach (par. 
87). Do utrzymania czystości w domach, których właściciele nie najęli stróża, Magistrat 
miał wyznaczyć osobę do podjęcia tych obowiązków na koszt właściciela domu (par. 88). 

Ważnym zadaniem cyklicznym było usuwanie śniegu z przestrzeni miejskiej. W tym 
przypadku powielono i nieco rozszerzono główne zapisy obwieszczenia Magistratu 
z 3 grudnia 1882 roku. Dokument ten wart jest przytoczenia w całości:
Magistrat przypominając przepisy względem uprzątania i wywożenia śniegu i lodu z miasta 
postanawia co następuje:
Właściciele domów obowiązani są kazać chodniki a względnie tam, gdzie nie ma chodni-
ków, ulicę wzdłuż ich posiadłości na szerokość jednego sążnia z lodu i śniegu oczyścić.
Uprzątanie to winno się odbywać wczas rano, a w razie potrzeby i kilka razy na dzień lub 
w czasie, który przez komisarzy obwodowych zostanie oznaczony.
Śnieg i lód zmieciony z chodników winien być ułożony w kupki na połowie szerokości 
ścieku od strony ulicy, nie zaś na środku ulicy, aby nie tamować ruchu wozów na ulicach 
przez wygórowanie środka i przez zacieśnianie ulic. 
W ulicach zaś przez które prowadzi tor kolei konnej śnieg i lód należy składać w połowie 
ścieku po tej stronie ulicy, gdzie nie ma toru kolei konnej.
W razie gołoledzi obowiązani są właściciele domów śliskie miejsca wzdłuż ich realności ka-
zać posypać piaskiem lub przesianym popiołem.
Śnieg z dachów w ulicach należy zrzucać na podwórze i to na każdej stronie osobno całym 
rzędem domów a nie pojedynczo i to o jednym czasie; zrzucanie zaś śniegu z dachu na 
chodniki tylko w takim wypadku nastąpić może, gdyby położenie dachu nie dozwalało 
zrzucania śniegu na podwórze. 
Śnieg zrzucony na ulice, przez które nie prowadzi tor kolei konnej, ma być natychmiast 
zebrany na jedno miejsce w połowie ścieku od strony ulicy, śnieg zaś na podwórze zrzucony 
nie może być składany na ulicy, lecz ma być wywieziony kosztem właściciela domu na 
miejsca poniżej oznaczone.
W ulicach zaś, przez które prowadzi tor kolei konnej, zrzucanie śniegu z dachów odbywać się 
będzie ze wszystkich domów równocześnie w dniu przez komisarzy obwodowych wyzna-
czonym między godz. 8ą a 11ą przed południem.
Nad tą czynnością mają ściśle czuwać komisarze obwodowi wraz z pachołkami i w tym celu 
mają być obecni na ulicach, przez które kolej konna prowadzi. W czasie zrzucania śniegu 
z dachów kolej konna zastawi ruch wozów, a o godzinie 11tej przed południem uprzątnie 
pługami nagromadzony śnieg na torze. Śnieg zaś wyrzucony pługami na ścieki i chodniki 
właściciele przeciwległych domów obowiązani są kazać wspólnymi siłami uprzątnąć i złożyć 
na połowie ścieku po tej stronie ulicy, gdzie nie ma toru kolei konnej. 
Miejsca przeznaczone do wywożenia śniegu zrzuconego z dachów na podwórza są nastę-
pujące: 
•	 Z obwodu I. na błonia poza wałem fortecznym nad sam brzeg Rudawy i na brzeg Wisły 

za mostem zwierzynieckim;
•	 Z obwodu II. do koryta starej Wisły poniżej tandety przed mostem kolejowym;
•	 Z obwodu III. na brzeg Wisły przy fabryce zapałek między zakładem gazowym a dwor-

kiem zwanym Dajwór. 
W porze ogólnego wyrąbywania lodu obowiązkiem będzie pp. właścicieli w myśl paragr[a-
fów] 5. Regulaminu kazać wyrąbać lód do połowy ulicy, a względnie sprzed domów przy 
placach położonych na trzy sążnie odległości od domów. Przekroczenia powyższych przepi-
sów karane będą grzywnami30. 

30 Dz. Rozp. Kr., R. 3: 1882, s. 74.

Józef Dietl, the first mayor of Kraków in 
the self-governance era, came to power 
under the slogan of making the city “clean, 
healthy, and decorative”. Not one for empty 
promises, the new mayor began the task 
by personally surveying the state of affairs 
in public and private buildings. 

In 1867 an ordinance was issued requiring 
all streets in the city – downtown as well as 
the suburbs – to be swept and cleaned at 
least daily.

The following year Dietl proclaimed the 
creation of a comprehensive programme 
for tackling sanitation, orderliness and 
epidemiological safety.

The demographic and economic growth 
of European cities necessitated clear 
delineation of sanitary duties and 
responsibilities – i.e. who and where 
should be cleaning? This question is 
irrevocably connected with the modern-
era European problem of the so-called 
urban explosion. Arising during the 
industrial revolution, it took the form of 
unprecedented mass migrations from rural 
areas into cities and across borders.

As people grew more affluent, they 
increasingly expected their needs to be 
serviced by professional institutions and 
offices. In other words: the old methods 
of running the cities and their communal 
services were proving no longer sufficient.

The turning point was likely the year of 
1853, when the Magistrate proclaimed 
new “Rules for cleanliness and neatness” 
– the first attempt at comprehensively 
regulating these issues. The law stayed in 
power for three decades, until in 1884 it 
was expanded upon by the “Regulations 
for maintaining cleanliness and neatness in 
the royal-metropolitan city of Kraków”.

Certain parts of the latter document were 
still in effect when the opening shots of 
the WWII were fired.



Właściwe to miejsce, by postawić pytanie: czy mieszkańcy i goście Krakowa stosowali się 
do nakazów i zakazów serwowanych im przez Magistrat w kolejnych regulaminach i ob-
wieszczeniach? Odpowiedź na to pytanie jest krótka: duża część ludności lekceważyła 
przepisy odnoszące się do ładu i higieny. W odpowiedzi na to Magistrat próbował wpro-
wadzić w życie pewne rozwiązania mobilizujące mieszczan do zmiany tej postawy. Na 
przykład zamontowany na ratuszu dzwonek o określonej porze wzywał mieszkańców 
do powszechnego sprzątania, ale „pozostawał [on] głosem wołającego na puszczy, na-
wet w czasach epidemii, gdy wiele zależało od utrzymania czystości w mieście”31. Na do-
miar złego, część krakowian nie zarzuciła nawyku załatwiania potrzeb fizjologicznych 
w miejscach publicznych. Nie bacząc na przechodniów, na balkonach trzepano ubrania, 
koce i dywany, wylewano z nich wodę oraz nieczystości. Przy zrzucaniu śniegu z dachów 
ignorowano podstawowe zasady bezpieczeństwa32. Wywóz nieczystości z miasta odby-
wał się „często najruchliwszymi ulicami w obrzydliwych, odkrytych wozach, zwanych 
»kałamarzami«”33.

W analizowanym okresie znacząco nasiliły się problemy natury społecznej, gdyż do 
miasta napłynęła rzesza ludzi zamieszkujących wcześniej słabo rozwinięte wsie. Oka-
zali się cenni dla krakowskich zakładów pracy. Bez wątpienia, to dzięki nim Kraków 
znalazł się na ścieżce wspaniałego rozwoju. Wymagali jednak socjalizacji, która stała 
się pilnym zadaniem Magistratu. Poprzez odpowiednie groźby i prośby niedawnych 
mieszkańców wsi uczono zasad współżycia w mieście, w budynkach wielorodzin-
nych, w zwartych ulicach i osiedlach. Pewne problemy sygnalizują pojawiające się tu 
i ówdzie zakazy, na przykład rąbania drewna na klatkach schodowych, trzepania tam 
dywanów, plucia. Kwestia plucia jest zresztą bardziej złożona, bo powiązana jest tyleż 
ze stosunkami społecznymi, co i zdrowotnymi. W tym czasie wielu ludzi w Europie 
gnębiła gruźlica. Zarażeni nią często pluli skażonymi wydzielinami, a w ostrym sta-w ostrym sta-
dium choroby pluli krwią. Między innymi z myślą o nich zdecydowano się rozkładać 
w miejscach publicznych specjalne spluwaczki. 

31 J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853–1866, Wrocław 1958, s. 644.

32 Ibidem.

33 Ibidem, s. 645.

Kraków od zachodu
autor nieznany, 1869
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Cracow from the west
Unknown author, 1869
The Historical Museum of Cracow  

The new regulations defined a schedule for 
cleaning streets and sewers: in the summer, 
from 1st of April until the end of September 
sweeping was to begin at 5 A.M. In the 
winter (October-March), it was 7 A.M. The 
rationale was to “prevent garbage collection 
carts from wasting time”.

Street and plaza sweeping during evenings 
was prohibited. The costs of cleaning areas 
not specified in the regulations were to be 
covered by the municipality of Kraków. 

A set of more detailed regulations codified 
the rules for cleaning streets and areas 
surrounding buildings. There were clauses 
defining proper disposal of construction 
debris or mandating each house to have 
a janitor.
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Ważkim zadaniem okazało się utrzymanie ładu w kwartałach robotniczych i przemy-ładu w kwartałach robotniczych i przemy- w kwartałach robotniczych i przemy-
słowych. Właściciele zakładów produkcyjnych nie przywiązywali odpowiedniej wagi 
do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czystości w ich najbliższym otoczeniu. Świa-
dectwem naiwności ówczesnego człowieka jest pierwotna funkcja kominów, które 
wykwitły w całej Europie. Otóż bardzo szybko skonstatowano, że wydobywające się 
z fabryk wyziewy są niezdrowe oraz utrudniają utrzymanie porządku. Kłopotliwa była 
choćby sadza, która brudziła elewacje kamienic, okna, ubrania, itp. Wymyślono więc 
kominy, licząc na to, że problem zniknie wraz z pyłem odprowadzanym wysoko. Ry-
chło zorientowano się, że o ile fabryki wyposażone w kominy stały się mniej uciążli-
we, o tyle zanieczyszczenia nie ulatniały się tak, jak tego oczekiwano. Wracały, cofane 
przez wiatr i spłukiwane przez deszcz. Te mankamenty dały początek pracom nad za-
awansowanymi filtrami powietrza. 

W drugiej połowie XIX stulecia problem czystości stał się integralną częścią szerszego 
myślenia o zdrowiu i warunkach życia człowieka. Tym samym brud przestał być postrze-
gany tylko w kategoriach estetycznych. To prawda, już w minionych epokach człowiek 
intuicyjnie wyczuwał, że to, co brudne i śmierdzące nie jest dla niego dobre. Zakładano 
na przykład, że do konkretnych chorób lub wręcz epidemii mogło przyczynić się „złe 
powietrze” lub „cuchnąca woda”. Wszak dopiero rozwój nauki i medycyny zaowocował 
narzędziami, które pozwalały na coraz bardziej profesjonalne badania mikrobiologiczne. 
Szczęśliwie dla Krakowa, jego pierwszy wybrany w 1866 roku prezydent – Józef Dietl 
był lekarzem, który nie tylko zdawał sobie sprawę z tych wszystkich zależności, lecz 
także miał kompetencje ku temu, by właściwie na nie zareagować. Do sztandarowych 
projektów zapoczątkowanych przez Dietla zalicza się uporządkowanie starego koryta 
Wisły. W latach poprzedzających jego prezydenturę służyło ono głównie jako zlewisko 
nieczystości domowych i gospodarczych, które odprowadzano z okolicznych kamienic. 
Stanowiło odrażający wygląd oraz stanowiło siedlisko różnych bakterii, nie wyłączając 
z tego cholery. W sposób szczególny krakowianom dały się we znaki wybuchy epidemii 
tej choroby notowane w latach 1849–1873. Staraniem Józefa Dietla oraz rządzącego tuż 
po nim prezydenta Mikołaja Zyblikiewicza, stare koryto Wisły oczyszczono i zasklepiono. 
W jego miejsce pojawiły się reprezentacyjne arterie komunikacyjne: planty Dietlowskie 
(ul. Dietla) oraz ulica Starowiślna.

O tym, że postawę Dietla i jego następców trudno uznać za reprezentatywną dla wszyst-
kich krakowian, niech świadczy to, że najpopularniejsze kąpielisko na Wiśle mieściło się 
w miejscu, w którym do rzeki odprowadzano ścieki ze szpitala wojskowego mieszczące-
go się wówczas na Wzgórzu Wawelskim, znajdował się w nim – jak przystało na szpital 
wojskowy – także oddział chorób wenerycznych. Żołnierze c.k. armii opuścili Wawel do-
piero w 1905 roku. Mamy jednak dość dowodów na to, że władze miejskie trwale połą-
czyły aspekt czystości z opieką zdrowotną nad mieszkańcami. Za przykład niech posłuży 
to, że zabiegi o zachowanie higieny wzmagały się za każdym razem, gdy wzrastało za-
grożenie wybuchem kolejnych epidemii. Godne przywołania jest obwieszczenie Magi-
stratu krakowskiego z 3 października 1882 roku. Oddaje ono stan wiedzy, mentalność 
i mechanizmy działania ówczesnego samorządu Krakowa:

Spokój, jaki zapanował w naszym mieście z powodu pomyślniejszego stanu zdrowia w roku 
bieżącym, zamącają wieści o wybuchu groźnej epidemii na Wschodzie.

Gdy przy istniejących środkach komunikacyjnych [i] ruchu handlowym każda epidemia ła-
two przenosić się może; obowiązkiem jest władzy miejscowej czuwającej nad bezpieczeń-
stwem publicznym, zarządzić wszelkie środki, jakie by wybuchowi i szerzeniu się chorób 
zaraźliwych w mieście naszym, tamę położyć mogły. 

Perspektywa ul. Dietla. Ulica powstała w miejscu 
zasypanego koryta Starej Wisły 
Natan Krieger, między 1883–1900
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Perspective of Dietla Street. The street was built in the 
place of buried trough of the Old Vistula river 
Natan Krieger, between 1883–1900
The Historical Museum of Cracow  

Seeing, however, how a large part of the 
populace was rather callous in adhering 
to these rules, the Magistrate attempted 
to motivate the citizens in various ways. 
One of such ideas was a special bell tolling 
from the city hall whenever the scheduled 
cleaning hour struck on the clock. Its 
callings tended to “remain largely ignored, 
even in times of epidemic, when good 
sanitation ought to be paramount”.

Around the same time Kraków witnessed 
a new wave of social tensions, resulting 
from large numbers of rural migrants 
settling in the city.

The newcomers, often from neglected and 
backward villages, had to be educated 
about basics of social coexistence in the 
unfamiliar urban space.

In the second half of the 19th century, the 
issues of sanitation began to be perceived 
in the wider context of human health and 
living conditions.

As luck would have it, the first mayor of 
Kraków – Józef Dietl, was a physician, 
and fully aware of the fundamental 
interconnectedness of these issues as 
well as being competent in addressing 
them properly. As a result of his efforts, 
continued by his successor Mikołaj 
Zyblikiewicz, the old riverbed of Vistula 
was cleaned and covered, before being 
replaced by new representative streets: 
Starowiślna and Planty Dietlowskie.



W tym celu odzywa się Magistrat do mieszkańców miasta a przede wszystkim właścicieli 
domów i poleca następujące środki ostrożności:
•	 Sienie, schody i ganki brudne, należy kazać myć i codziennie je zamiatać, podworce 

utrzymywać czysto, chodniki przed domem rano skraplać i zamiatać a w południe je tyl-
ko skraplać; ścieki zaś wzdłuż całej realności co dzień przynajmniej raz wymiatać i prze-
płukiwać, a przede wszystkim tam, gdzie nie ma kanałów. 

•	 Śmietniki w domach istniejące mają być nakryte i służyć jedynie jako chwilowy skład na 
śmieci suche, nie należy wlewać do nich żadnych cieczy, a śmieci i popiół wywozić raz na 
tydzień do koryta Starej Wisły.

•	 Doły kloaczne jak najczęściej wypróżniać, a gnój stajenny codziennie za miasto wywozić. 
•	 Do kanałów i śluz kanałowych nie należy wrzucać żadnych przedmiotów innych prócz 

odchodów, wód meteorycznych i gospodarczych.
•	 Trąby zlewne winny być zaopatrzone w siatkę, aby w nie przedmioty stałe nie wpadły i win-

ny być nakryte, aby się nimi nie wydobywały wonie kloaczne, zwłaszcza gdy są umiesz-
czone nad kanałami lub dołami kloacznymi; komórki mają być codziennie wyczyszczone 
i należycie zdezynfekowane, a otwory sedesowe zawsze nakryte.

•	 W domach nie trzymać trzody chlewnej, drobiu wolno chodzącego, szmat lub kości.
•	 Cembrzyny studni zepsute, należy natychmiast naprawić dla poprawienia wody stu-

dziennej, muł jak najgłębiej wybierać i zastąpić go świeżym piaskiem i żwirem.
•	 Każde mieszkanie, a szczególnie stróżów domów, ciasne i zajęte przez liczniejsze rodziny, 

należy codziennie przewietrzyć.
•	 O każdej chorobie zaraźliwej powinni pp. lekarze praktykujący, zawiadamiać bezzwłocz-

nie fizyka miejskiego.
Niestosowanie się do niniejszego rozporządzenia, będzie karane w myśl rozporządzenia ce-
sarskiego z dnia 20 kwietnia 1854 L. 96 Dziennik ustaw państwa34. 

Historia brudu w Krakowie skłania do postawienia pytania: czy walka z nim, to tylko 
obciążenie dla budżetu miasta, czy również – a może przede wszystkim – szansa roz-
woju dla miasta? Dzieje Krakowa dają dowód na to, że koszty ponoszone w związku 
z utrzymaniem czystości, to nie obciążenie, a inwestycja. Wybudowane od podstaw 
lub odnowione arterie komunikacyjne przyczyniły się do ożywienia społecznego i go-
spodarczego Krakowa. Chodzi tu nie tylko o ulice Dietla i Starowiślną, ale też o szereg 
innych ulic i placów, które nadały miastu nowoczesny wizerunek. Pośród mieszczan 
dały się zaobserwować interesujące zmiany obyczajowe. Zadbane, czyste i dobrze 
oświetlone trakty za dnia i wieczorem przyciągały pieszych, którzy odtąd chętnie 
umawiali się przy nich na spacery i spotkania towarzyskie. Pojawiły się tam liczne re-
stauracje, kawiarnie i cukiernie. Zapewniły one utrzymanie dziesiątkom krakowskich 
rodzin, a wielu innym dały poczucie mieszkania w atrakcyjnej europejskiej metropolii. 
Do utrzymanych w należytym porządku parków i ogrodów przychodziły całe rodziny, 
które coraz częściej aktywnie spędzały czas na łonie natury, co przyczyniło się do po-
prawy ich kondycji zdrowotnej. Tereny zielone stały się ulubionym miejscem krako-
wian, w których urządzano pikniki, występy artystyczne, wiece patriotyczne i treningi 
sportowe. Ten piękny skądinąd medal ma też swoją mniej korzystną stronę. Krakowia-
nie, odczuwając pozytywne skutki porządkowania miasta, zwielokrotnili jego tempo, 
ale w niektórych wypadkach czynili to bezmyślnie. Od początku XIX wieku przy głosie 
były „burzymurki”. W ten sposób nazwano ludzi, którzy gotowi byli zrównać z ziemią 
wszelkie budowle, które wskutek zaniedbań popadły w ruinę i stanowiły siedlisko bru-
du, gryzoni i bakterii. Za sprawą „burzymurków” zniknęła większa część średniowiecz-
nych murów okalających Stare Miasta. Ostała się tylko Brama Floriańska. Uratował ją 
fortelem jeden z radnych miejskich, uzasadniając, że po jej wyburzeniu wiatr wiejący 
od strony Kleparza podwiewałby suknie kobiet wchodzących do kościoła Mariackiego. 
W wyniku akcji społecznej zachowano również Sukiennice, które także znalazły się na 

34 Dz. Rozp. Kr., R. 3: 1882, s. 43. 

Rynek Główny, kościół Mariacki oraz Sukiennice 
od ul. Sławkowskiej
Francois Stroobant / 
Zakład Litografii „Czasu”, 1859
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Main Square, St. Mary’s Church and Cloth Hall 
from Sławkowska Street
Francois Stroobant / Litography Department 
of „Czas” newspaper, 1859
The Historical Museum of Cracow  
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celowniku „burzymurków”, bo w istocie groziły zawaleniem. Zebrano jednak wystar-
czające środki finansowe, by poddać je gruntownej renowacji. Podobnego szczęścia 
nie miał jednak Kościół św. Ducha, który wyburzono w 1892 roku. Nie pomógł nawet 
jego nobliwy obrońca, czyli wybitny malarz Jan Matejko, który w geście protestu 
zrzekł się przyznanego mu honorowego obywatelstwa Krakowa. Pozyskany teren za-
gospodarowano, po czym wiosną następnego roku rozpoczęto tam budowę Teatru 
Miejskiego (od 1909 roku nosi on imię Juliusza Słowackiego). Uroczyste otwarcie tej 
świątyni kultury nastąpiło w 1893 r35.

Na zapoczątkowany przez Dietla program składało się nie tylko osuszenie i zasklepie-
nie starego koryta Wisły, ale również przeprowadzenie podobnych akcji w stosunku do 
na w poły wyschniętych oczek wodnych i strumyków. Skłania to do postawienia pyta-
nia, czy oby nie postąpiono nazbyt pochopnie? Historyk nie ma wystarczających kom-
petencji do odpowiedzi na to pytanie. Próba refleksji nad tym, czy istniała możliwość 
uczynienia ich na nowo funkcjonalnymi i przydatnymi, wymagałaby badań interdyscy-
plinarnych. W każdym razie krakowianie okazali się i tak bardziej powściągliwi od lwo-
wian, którzy w całości zasklepili płynącą (faktycznie już z ledwością) przez miasto Pełtew 
i pozbyli się w ten sposób rzeki z pejzażu miasta i możliwości wypoczynku nad wodą. 
W Krakowie podobny los spotkał Rudawę, która przepływała kilkoma odnogami. Jedną 
z nich nazwano Młynówką Królewską. Dziś w tym miejscu znajduje się willowy i space-
rowy zakątek, wokół wybudowano też bloki mieszkalne. Nie mniej interesująca jest hi-
storia pierwotnego koryta Rudawy, które przebiegało wzdłuż obecnej alei 3 Maja. Otóż 
tej rzece zawdzięczmy istnienie dzisiejszych błoń, a pamiętajmy, że tak rozległa działka 
w centrum dużego miasta we współczesnej Europie jest fenomenem. Zachowała się 
ona w takim kształcie, gdyż każdego roku wiosną wylewała tu Rudawa, czyniąc z tego 
terenu niezdatne pod zabudowę grzęzawisko. Te podtopienia powodowały jednak 
szkody materialne. Wymagały dodatkowych nakładów finansowych związanych m.in. 
z czyszczeniem okolicznych terenów po cofnięciu się wody. Z tego powodu w latach 
1910–1912 skanalizowano Rudawę. Podobnież jak to miało miejsce ze starym korytem 
Wisły – względy bezpieczeństwa i higieny zbiegły się z aspektami społecznymi, architek-
tonicznymi i gospodarczymi. Prace inżynieryjne spowodowały nadanie nowych funkcji 
samym błoniom oraz terenom przyległym. W XX wieku wystawiono w tym rejonie atrak-
cyjne architektonicznie gmachy związane z muzealnictwem, nauką, sportem i turystyką. 

Poskromienie Rudawy można uznać za symboliczny koniec ery, w której o komforcie ży-
cia krakowian w dużej mierze decydowało to, że mieszkali w mieście założonym pośród 
moczarów, bagien, stawów i rzek. Dodać wypada, że doprowadziła do tego nie tylko 
realizacja programu uczynienia Krakowa „czystym, zdrowym i ozdobnym”. Wpływ na to 
miało także to, że tereny podmokłe przestały już pełnić swoją funkcję obronną. Wszakże 
w minionych wiekach utrudniały natarcia najeźdźcom. Poza tym okalające miasto wody 
dostarczały przez wieki strategicznego pożywienia, jakim były ryby. Dopiero rozwój rol-
nictwa, uprzemysłowienie i rozwój kolei w XIX wieku umożliwiły dywersyfikację źródeł 
żywności. Jeśli więc dzisiaj ktokolwiek narzeka, że tak ważny ośrodek jak Kraków powstał 
na terenie niesprzyjającym zachowaniu zdrowia i czystości (współcześnie dochodzi do 
tego problem położenia miasta w niecce, co niepomiernie utrudnia walkę ze smogiem), 
to należy wyjaśnić, że wybór ten nie był dziełem przypadku. Ów gród założono tu nie 
pomimo tych uciążliwości, ale właśnie z uwagi na ich istnienie… 

Kluczowym wyzwaniem dla spraw porządkowych stał się rozwój demograficzny, tery-
torialny i gospodarczy Krakowa. W 1791 roku miasto liczyło 19213 cywilnych mieszkań-
ców, w 1847 roku 40310, w 1900 roku już 8527436. O zagadnieniach  mentalnościowych 

35 Zob. J. Purchla, Teatr i jego architekt, Kraków 1993. 

36 Statystyka miasta Krakowa, z. VIII, Kraków 1902, s. 3.

However, Dietl and his successors 
were not entirely representative of 
Kraków’s inhabitants. a testament to this 
unfortunate truth is the fact that the most 
frequented bathing spot was located 
right beside the sewage outflow from the 
military hospital (which included an STD 
ward, true to the needs of the particular 
brand of its patients), back then located on 
the Wawel hill.

Looking at the history of combatting city 
squalor one may wonder – is it always 
just a necessary drain on the city coffers, 
or may it also be an opportunity for 
development? As evidenced by Kraków, 
the costs are not as much suffered, 
as they are invested. The brand new 
communication arteries constructed 
as part of the cleaning work, of which 
there are more than just Dietla St. and 
Starowiślna St., gave the city a social and 
economic boost, as well as imparting 
a more modern look.

Among the citizens, new curious habits 
started to develop. The now clean and 
well-lit streets and plazas lent themselves 
well to evening strolls and social 
encounters. Those frequent visitors in turn 
drew in entrepreneurs, and numerous 
cafes, restaurants, and patisseries started 
appearing on the cityscape.

A not insignificant part of the city 
population found employment on this 
emergent job market, and many more felt 
that they were now living in an attractive 
European metropolis. The neat parks 
and gardens were often visited by whole 
families, and the more active lifestyle 
coupled with contact with nature only 
served to improve the personal health of 
Kraków’s residents.

Since the early 1900s, vocal in the city 
were people dubbed “wall-tearers”. These 
individuals were all too eager to tear down 
every piece of dilapidated structure in the 
name of better urban hygiene. As a result, 
nearly all of the medieval defensive 
structures surrounding the Old City have 
disappeared. Only the Florian Gate remains 
to this day. It was reportedly saved by one 
of the council members, who successfully 
argued that its removal would cause wind 
blowing from the Kleparz square to lift up 
gowns of chaste women attending masses 
in the St. Mary’s Basilica.



była już mowa wyżej. Tutaj wypada spojrzeć na to od strony materialnej. Przyrost miesz-
kańców Krakowa oznaczał stale zwiększającą się liczbę odprowadzanych przez nich nie-
czystości oraz odpadów użytkowych. Pod względem infrastrukturalnym Kraków nie był 
do tego przygotowany. Wymogiem chwili stały się poważne inwestycje związane m.in. 
z kanalizacją i wodociągami. Wciąż jeszcze spory odsetek krakowian pobierał wodę do 
picia ze studni, które cechował znaczny stopień zanieczyszczenia. Naświetlenie tego sta-
nu rzeczy stało się zasługą Jonatana Warschauera (1820–1888), lekarza i działacza spo-
łecznego wywodzącego się ze społeczności żydowskiej, którego w 1866 roku wybrano 
do Rady Miasta Krakowa. Powierzono mu funkcję zastępcy przewodniczącego komisji 
sanitarnej, którą ustanowiono uchwałą Rady Miasta z 23 grudnia 1875 roku. Wspólnie 
z dr. Stanisławem Domańskim przygotował ekspertyzę zatytułowaną: W sprawie wodo-
ciągów krakowskich. Pismo Komisji sanitarnej do Rady miejskiej (Kraków 1883). Autorzy 
przekonywali radnych i mieszkańców o potrzebie szybkiej budowy wodociągów i kana-
lizacji. Na poparcie swoich wniosków przedstawili zatrważające wyniki badań dotyczące 
stanu wód studziennych w Krakowie. W milionie części wody studziennej znaleziono 
zamiast 4 części kwasu azotowego:

w Śródmieściu 487 części
na Zamku 452 -||- 
na Nowym Świecie 130 -||-
na Piasku 386 -||-
na Kleparzu 96 -||-
na Wesołej 109 -||-
na Stradomiu 175 -||-
na Kazimierzu 655 -||-37.

Warschauer i Domański powołali się również na autorytet prof. Karola Olszewskiego i Ka-
rola Trochanowskiego. Pierwszy z nich wykonał analizy chemiczne wód studziennych 
w 1871 roku. Następnie obydwaj je powtórzyli w 1881 roku. Wyniki ich badań potwier-
dzały rosnący w nich poziom kwasu azotowego38. 

Duże zanieczyszczenie studni powodowało m.in. to, że przylegające do nich tereny 
były zanieczyszczone. Mówimy tutaj o klasycznym zaśmieceniu oraz o skażeniu bakte-
riologicznym. To ostatnie wynikało w dużej mierze z anachronicznej gospodarki odpa-
dami komunalnymi. W 1888 roku nieczystości kloaczne odprowadzano do: dołów (903 
domy, 61,90%), do kanału (461 domów, 31,60%), do beczki (3 domy, 0,20%), do rzeki 
(46 domów, 3,15%) oraz na sąsiednie pola i ogrody (46 domów, 3,15%)39. W 903 domach 
zaopatrzonych w system dołowy innego typu ścieki wylewano do kanałów (w 186 
wypadkach), na ulicę (700), do rzeki (13) oraz na pola i ogrody (4)40. Według obliczeń 
urzędników miejskich w 1886 roku wywieziono 12325 m³ wszelkich fekaliów, rok póź-
niej liczba ta wyniosła 12801 m³. Nastąpił więc wzrost o 476 m³41. Eksperci alarmujący 
o stanie zanieczyszczenia ujęć wody wykorzystywanych przez krakowian musieli się 
uzbroić w cierpliwość, bo dyskusja na temat konieczności budowy wodociągów oraz 
związanych z tym koncepcji przedłużyła się o kolejne lata. Doprowadziło do tego nie 
tyle gadulstwo radnych miejskich, co strategiczny wymiar tej inwestycji – jednej z więk-
szych w dotychczasowych dziejach Krakowa oraz brak środków na jej sfinansowanie 

37 S. Domański, J. Warschauer, W sprawie wodociągów krakowskich. Pismo Komisji sanitarnej  
do Rady Miejskiej, Kraków 1883, s. 7.

38 Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta dotyczące posiedzeń Rady m. Krakowa (zawiadomienia, 
programy itp.) zebrane przez Konstantego Hoszowskiego, sygn. IT 491, s. 61.

39 Statystyka miasta Krakowa, z. II, Kraków 1889, s. 25. 

40 Ibidem, s. 27.

41 Ibidem.



4948

(zdecydowano się sięgnąć po pożyczkę). Ostatecznie 26 maja 1898 roku Rada Miejska 
zaakceptowała przedłożony przez inż. Romana Ingardena projekt Wodociągu Bielań-
skiego. Jego budowę rozpoczęto w kolejnym roku, a uroczyste oddanie do użytku nastą-
piło 14 lutego 1901 roku42. W ślad za tym postępowała budowa kanalizacji. O ile w 1909 
roku w Krakowie skanalizowanych było 1498 domów, o tyle w 1936 roku ich liczba wy-
niosła 4573. Można zauważyć, że tempo rozbudowy kanalizacji nie nadążało za liczbą 
wznoszonych domów. W 1909 roku ich odnotowano ich 2197, w 1936 roku 7200. Tym 
samym odsetek skanalizowanych domów spadł z 68,2% w 1909 roku do 63,5% w 193643. 

Osobom odpowiadającym za czystość Krakowa poważnych problemów przysporzyła 
zwarta zabudowa i duże zagęszczenie ludności w obszarze Starego Miasta i Kazimierza. 
Przede wszystim towarzyszyło temu duże nagromadzenie śmieci na małym obszarze. Ale 
równie ważne okazały się inne konsekwencje, na przykład nagminny kłopot ze szczura-
mi. Deratyzacja w obrębie tych dzielnic okazała się wyjątkowo trudna. Zakłada ona od-
izolowanie i zniszczenie siedlisk tych niebezpiecznych gryzoni, tymczasem przylegające 
do siebie kamienice i podwórza ułatwiają im przemieszczanie się. Dodajmy, że problem 
ten aktualny jest do dziś we wszystkich większych metropoliach świata. Sprzyja mu nie-
odpowiedzialne zachowanie ludzi, którzy pozostawiają niedomknięte śmietniki i kubły, 
wyrzucają duże ilości resztek pożywienia oraz dokarmiają ptaki, rozsypując na trawni-
kach i w podwórzach m.in. kawałki chleba. Problem z Kazimierzem polegał dodatkowo na 
tym, że był on najbardziej zaniedbany pod względem infrastrukturalnym. Mieszkali tam 
w dużej liczbie Żydzi, którzy nie mogli liczyć na zbytnią troskę ze strony władz. Dopiero 
ich wejście do samorządu w 1866 roku zmieniło na korzyść ich położenie. Odtąd mogli 
bardziej skutecznie zabiegać o inwestycje podnoszące komfort ich życia. Decyzją Habs-
burgów w 1867 roku Żydów objęło równouprawnienie. Dzięki temu mogli swobodnie wy-
najmować i nabywać nieruchomości w dowolnych miejscach na terenie miasta. Wcześniej 
musieli żyć stłoczeni na Kazimierzu, co również miało przełożenie na stan jego czystości 
i higieny. Skutkiem tego Żydzi byli zmuszeni do instalowania swoich warsztatów pracy 
w izbach mieszkalnych. Zarazem wykazywali pozytywne tendencje demograficzne, na 
przykład relatywnie niską śmiertelność. Badania naukowe dowodzą, że przyczyniła się do 
tego ich dieta, wykluczająca m.in. wieprzowinę, a bogata w ryby, czosnek, cebulę i inne 
warzywa. Ponadto Żydzi kierowali się rytualnymi przepisami nakazującymi im gruntowne 
sprzątanie domostw w określone święta i mycie rąk przed każdym posiłkiem. Mimo licz-
nych starań Żydów i zmian, które nastąpiły po ich równouprawnieniu, ciasnota pozostała 
znakiem rozpoznawczym Kazimierza. Inwestorzy poszukujący większych, zacisznych i oto-
czonych zieleńcami parceli, raczej wybierali inne dzielnice i przedmieścia. 

W 1880 roku Kraków liczył 1553 budynki samodzielne, z czego blisko 94% było zamiesz-
kanych. Większość tych obiektów (ponad 90%), stanowiły domy murowane. Na jeden 
hektar przypadało średnio 2,69 budynków. Zagęszczenie należy więc uznać za małe, ale 
pamiętać trzeba o jego nierównomierności. W dzielnicy pierwszej zagęszczenie osiągnę-
ło poziom blisko trzykrotnie wyższy, sięgając siedmiu budynków na jednym hektarze. 
Przeciętnie jeden hektar zamieszkiwało 103,69 mieszkańców (114,5, jeśli uwzględnimy 
załogę wojskową). Była to gęstość zaludnienia zdecydowanie większa niż w Budapeszcie 
(na jednym hektarze mieszkało tam 18 osób) czy we Lwowie (34), ale mniejsza niż w Wied-
niu (131) lub w Pradze (202)44. W roku 1901 w Krakowie znajdowało się 165 ulic i pla-
ców, z czego 254,375 m² zajmowały powierzchnie wybrukowane, natomiast 504,050 m² 
niewybrukowane. W kolejnym roku liczba ulic i placów nie uległa zmianie, lecz tych 
wybrukowanych było już 259,015 m², a niewybrukowanych 499,410 m². W 1901 roku 
wydatkowano na utrzymanie ulic i placów: 30,490 koron (brukowane) i 54,922 korony 

42 R. Wierzbicki, Wodociągi Krakowa do roku 1939, Kraków 1999, s. 93–95.

43 L. Mroczka, op. cit., s. 114.

44 Statystyka miasta Krakowa, z. I, Kraków 1887, s. 23–25, 34.

One of the major challenges of the 
time was the demographic, territorial 
and economic growth of the city. The 
census of 1791 had Kraków’s permanent 
population numbering 19213, by 1847 
the number had grown to 40310, reaching 
85274 by 1900.

Increased population meant larger volume 
of waste in need of disposal, and local 
infrastructure was simply not developed 
enough to raise up to the task. Major 
investments concerning sewage and water 
supply systems had to be implemented on 
the run. Even then, a large percentage of 
residents was still drawing fresh water from 
wells, often contaminated.

The polluted water table was caused 
by the sorry state of the surrounding 
areas – from accumulation of garbage to 
bacteriological contamination stemming 
from anachronistic waste management 
practices.

Officials responsible for maintaining the 
city had to make do working with densely 
built-up and populous Old City and the 
Kazimierz quarter. The paramount problem 
was the fast accumulation of detritus 
within cramped living spaces.

In 1880 the team of city cleaners was 
50 strong. It had access to 10 pairs of 
horses, of which six were employed in 
transportation of garbage, snow and mud. 
During the first three months of that year, 
413 carts were hired for the purpose of 
snow and ice removal. Ice picking and 
shovelling employed 939 temporary 
labourers. The municipality owned 15 carts 
and 9 sleds for transportation of snow and 
mud, four ploughs for raking snowdrifts, 
four sprinklers, eight hand-drawn carts and 
a supply of shovels, picks, brooms etc. 



(niebrukowane). W 1902 roku wydatki te wyniosły odpowiednio: 31,169 oraz 54,329 ko-
ron45. Zważmy, że powierzchnie wybrukowane należały do tańszych i wygodniejszych 
w eksploatacji, dotyczy to zarówno zachowania ich czystości jak też właściwego stanu 
technicznego. Wystarczy wspomnieć, że ulicę wylaną asfaltem lub wybrukowaną kamie-
niem w razie potrzeby można po prostu spłukać, natomiast w przypadku drogi szutro-
wej tego się nie praktykuje. Na posiedzeniu Rady Miasta 26 kwietnia 1883 roku „Poleco-
no Budownictwu m[iejskiemu], aby obmyśliło i przedłożyło Radzie M[iasta] w przeciągu 
dwóch miesięcy sposób czyszczenia chodników asfaltowych”46. Pod względem zastoso-
wanej nawierzchni w 1901 roku kamień pokrywał 56,545 m² ulic i 207,700 m² chodni-
ków, 3,400 m² zajmowały chodniki asfaltowe, z kolei 220 m² ulic było ułożonych z kostki 
drewnianej47. W tym samym roku użytkowano kanały zamknięte o długości: 34,65 km 
wykonane z rur betonowych, 8,80 km z cegły oraz 129 km otwartych ścieków. Przezna-
czenie kanałów było wtedy następujące: 5,22 km na wodę deszczową, 24,39 km na po-
myje, 13,84 km na nieczystości48. W 1880 roku czyszczeniem miasta zajmował się liczący 
50 ludzi oddział. Dysponował on 10 parami koni, z czego sześć używano do wywozu 
śmieci, błota i śniegu. Od 1 stycznia do końca marca tego roku najęto 413 furmanek do 
wywozu śniegu i lodu. Do kucia lodu i zgarniania śniegu najęto 939 robotników. Gmina 
dysponowała 15 wozami do wywozu śmieci i błota, dziewięcioma saniami do wywo-
zu śniegu, czterema pługami do rozgarniania zasp śnieżnych, czterema kropielnikami, 
ośmioma wózkami ręcznymi do zbierania nieczystości z brukowanych ulic i placów oraz 
zapas łopat, kilofów, mioteł itp.49 Szczegółowe parametry dotyczące czyszczenia i skra-
piania ulic i placów dla lat 1901–1902 prezentują tabele 1 i 2. 

Tabela 1. Czyszczenie Krakowa w latach 1901–1902

Rok
Liczba maszyn do czyszczenia miasta

Walce drogowe Przyrządy do zamiatania Pługi do śniegu

1901
1 parowy
3 konne

1 1 żelazny
3 drewniane

1902 - //- -//- -//-

Rok

Liczba wozów do 
usuwania śmieci, 
błota i śniegu 
z miasta

Koszt najmu 1 wozu do 
usuwania

Ogólne wydatki 
na wywóz śniegu 
(w koronach)

Śmieci 
i błota

Śniegu

w koronach

1901 4015 6,15 5,87 10537

1902 4785 -//- -//- 12940

Źródło: Statystyka miasta Krakowa, z. IX, cz. I, Kraków 1905, s. 15

45 Statystyka miasta Krakowa, z. IX, cz. I, Kraków 1905, s. 13. 

46 Dz. Rozp. Kr., R. 4: 1883, s. 49. 

47 Statystyka miasta Krakowa, z. IX, op. cit., s. 14. 

48 Ibidem. 

49 T. Przeorski, Miscellanea. Ludność Krakowa z końcem roku 1880, Dz. Rozp. Kr., R. 50: 1929, s. 529. 
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Tabela 2. Skrapianie ulic Krakowa w latach 1901–1902

Rok

Skrapianie z użyciem beczkowozów Skrapianie wężami z hydrantów

Powierzchnia 
skrapiania w m²

Ilość dziennie 
zużytkowanej wody 
w hektolitrach

Powierzchnia 
skrapiania 
w m²

Ilość dziennie 
zużytkowanej wody 
w hektolitrach

1901 789000 170 156000 46

1902 445000 98 620000 200

Rok

Razem
Wydatki na 
skrapianie 
(w koronach)

Powierzchnia 
skrapiania w m²

dziennie zużytkowana woda 
w hektolitrach

1901 945000 216 28000

1902 1065000 298 24000

Źródło: Statystyka miasta Krakowa, z. IX, cz. I, Kraków 1905, s. 15

Do tematu czystości w mieście zdecydowanie pasuje słynna fraza Jana Kochanowskiego: 
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Gdy czystość 
utrzymywano na poziomie zadowalającym, nie absorbowano sobie nią głowy, a gdy po-
jawiały się tu zaniedbania, mogły urosnąć do rangi przewodnich tematów w Radzie Mia-
sta. Więcej, doprowadziły nawet do dymisji jednego z prezydentów. Doświadczył tego 
Ferdynand Weigel, który na fotelu prezydenta miasta zasiadł w 1881 roku. Będąc demo-
kratą i liberałem, od początku nie miał łatwo w zdominowanym przez konserwatystów 
krakowskim świecie polityki. O jego losie przesądził jednak nieporządek, niepokojący 
zwłaszcza tych krakowian, którzy pamiętali jeszcze lata rządów Józefa Dietla i Mikołaja 
Zyblikiewicza, dla których zadania z tym związane miały znaczenie pierwszorzędne: 
Sprawy związane z gospodarką komunalną poruszano prawie na każdym posiedzeniu Rady 
Miejskiej. Radni zwracali uwagę na nieporządki, krytykowali służbę cmentarną i plantacyjną, 
[…], mówili o zaśmieconych i brudnych ulicach, złym odprowadzaniu ścieków, niechlujnych 
straganach i tłumach żebraków w mieście. Prezydent […] projektował zniesienie jarmarków 
zagrażających interesom miejscowych kupców, zapewniał o reorganizacji zasad rozdziału 
funduszy dobroczynnych i o wspieraniu ubogich. Tymczasem rezultaty tych obietnic nie 
bardzo były widoczne. „Czystość ulic sprawą zapomnianą” – pisano, cmentarz Rakowicki 
strasznie zaniedbany, „stan sanitarny naszego miasta nieco się pogorszył”, szerzył się bród 
i choroby. Wraz z upływem czasu winą za taki stan rzeczy obciążano prezydenta50. 

W tych okolicznościach Weigel złożył swój urząd 6 listopada 1884 roku. 

Temat czystości powracał na forum Rady Miasta wielokrotnie. Obok kwestii zasadni-
czych, omawiano tam także mniej oczywiste powody brudu. Pośród nich odnotowano 
m.in. wyrzucanie na ulicę resztek owoców i łupin, skorupek po jajkach oraz brak jasno 
zdefiniowanych obowiązków fiakrów (osób powożących dorożkami). Wzmożonej pracy 
osób sprzątających wymagał oddany do użytku w połowie XIX wieku dworzec kolejowy, 
usytuowany prostopadle do ulicy Lubicz. Problem nie sprowadzał się tylko do zanie-
czyszczeń spowodowanych wzmożonym ruchem podróżnych. Jak odnotowuje Juliusz 
Demel: „Wagony przewożące bydło, »die ambulanten Closets der Herren Schweine und 
Ochsen«, czyszczono beztrosko na torach obok uczęszczanych ogrodów publicznych 

50 I. Homola-Skąpska, Zapomniany prezydent Krakowa Ferdynand Weigel, [w:] eadem, Z dziejów Krakowa, 
Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Wybór pism historycznych, wyb., oprac. i wstęp G. Nieć, Kraków–Warszawa 
2007, s. 157–158. 

Stara studnia oraz koryto wydrążone w pniu 
na Woli Justowskiej
Stanisław Fabijański, 1886
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

Old well and trough hollowed out in the trunk 
at Wola Justowska
Stanislaw Fabijański, 1886
The Historical Museum of Cracow  

Kraków of 1901 was a city of 165 streets 
and plazas, of which 254 375 m² were 
cobbled over. The uncobbled area 
counted 504 050 m². The next year, 
with the same number of streets, the 
cobbled fraction increased to 259 015 
m² versus 499 410 m². City expenses for 
street and plaza maintenance in 1901 
amounted to 30 490 krones (cobbled) 
and 54 922 krones (uncobbled). In 1902 
these numbers were respectively 31 
169 and 54 329 krones. As can be seen, 
cobbled surfaces were cheaper and easier 
to maintain, both in the sense of their 
technical state as well as with regard to 
cleaning. After all, a cobbled street, just as 
one with an asphalt-based surface, can be 
just washed with water. 

When the system worked, and problems 
with cleanliness were not an issue, it was 
rarely on the city council agenda. But 
should problems arise, they would often 
become the leading topic of council 
meetings. In one case, this led to the 
mayor’s resignation. Ferdynand Weigel, 
presiding from 1881, as a democrat 
and liberal in conservatives-dominated 
political environment, did not enjoy easy 
presidency. But what cost him his position 
were the worries of Kraków’s residents 
over untidiness in the city – especially 
vocal about the issue were those who 
remembered the governing years of Józef 
Dietl and Mikołaj Zyblikiewicz, with their 
focus on cleanliness. Weigel abdicated 
from the office in 1884, before his term.



na Wesołej. Dopiero interwencja prasy doprowadziła do przeniesienia tej procedury 
na stację w Bieżanowie”51. Do nie mniej uciążliwych zaliczało się sprzątanie placów tar-
gowych. Po dniu intensywnej pracy kupców i okolicznych chłopów, którzy w Krakowie 
sprzedawali żywy inwentarz i płody rolne, uprzątnięcia wymagały odchody zwierzęce, 
rozniesiona wokół słoma i błoto, okrawki z warzyw i owoców itd. Przedmiotem krytyki 
był również nieporządek w tramwajach. Pod datą 1 czerwca 1900 roku krakowski „Czas” 
na pierwszej stronie donosił: „Tramwaje krakowskie słyną z tego, że są okropnie brud-
ne i to bez wyjątku niemal wszystkie wozy. Śmieci, prochu, błota pełno: w przedziale 
dla pierwszej klasy pluszowe poduszki w siedzeniach obdarte, strzępy materii wiszą, 
z niektórych poduszek wyłazi włosie, aksamit wydarty, dziury i łaty. Zewnątrz wozy 
brudne, ochlapane błotem, blachy poobijane, a przody, które powinny świecić lakie-
rem, są wprost wstrętne, tyle na nich błota”52. Pośród przyczyn brudu wskazywano na 
brak wystarczającego nadzoru nad pracą personelu sprzątającego. Podczas posiedzenia 
Rady Miasta 18 grudnia 1902 roku wspomniany wcześniej Odo Bujwid zgłosił uwagę, że: 
„onegdaj na schodach z dworca kolejowego do podkopu stało 26 robotników, pozornie 
zajętych zamiataniem schodów, naprawdę nic nie robiących”53. Okazało się przy tym, że 
sprawa nie jest oczywista, bo najpewniej wspomniani przez Bujwida robotnicy nie pod-
legali miastu, lecz kolei54. Wszelkie materiały dokumentujące działalność radnych miej-
skich i funkcjonowania opinii publicznej wskazują, że z uwagą patrzono władzy na ręce 
i piętnowano każdy przejaw złego gospodarowania. Tyle, że akurat personel utrzymują-
cy czystość nie dostarczał powodów do snucia oskarżeń. Sporadycznie tylko pojawiały 
się pojedyncze głosy o zaniedbywaniu obowiązków przez poszczególne osoby. Problem 
nieprawidłowości finansowych pojawił się w zasadzie tylko raz. W trakcie posiedzenia 
Rady Miasta 9 października 1902 roku radni domagali się od prezydenta miasta Friedle-
ina wyjaśnień na temat opisanych przez media nadużyć i malwersacji, do których miało 
dojść w funduszu czyszczenia miasta. Prezydent w zasadzie potwierdził zaistnienie ka-
rygodnych praktyk, lecz zapewnił zebranych o prowadzeniu specjalnego dochodzenia 
w Zarządzie czyszczenia miasta. Po jego zakończeniu wyciągnięto odpowiednie konse-
kwencje służbowe55.

Początek XX wieku przyniósł pewne rozczarowanie wypracowanym w drugiej poło-
wie minionego stulecia modelem oczyszczania miasta. W podobnym kształcie wystę-
pował on także w innych miastach europejskich, i tam również go zakwestionowano. 
Jego dysfunkcję w czytelny sposób wyłożył profesor Hugo Lindemann (1867–1949), 
w głośnej pracy zatytułowanej: Die deutsche Städteverwaltung: ihre Aufgaben auf den 
Gebieten der Volkshygiene, des Städtebaus und des Wohnungswesens (1906): „W mniej-
szych miastach czyszczenie miasta siłami prywatnymi może być do pewnego stopnia 
uzasadnione. Lecz całkiem nie odpowiada ten system w wielkich miastach, na szero-
kich ulicach ze znacznym ruchem; siły prywatne już nie wystarczają, tak pod wzglę-
dem jakości pracy, jak i szybkości w wykonaniu”56. W nowych realiach największe na-
kłady pracy musieliby ponieść ci krakowianie, których realności znajdowały się przy 
najbardziej uczęszczanych szlakach komunikacyjnych. Traciło też uzasadnienie hasło, 
że każdy powinien sprzątać sam po sobie. Pod oknami kamieniczników przechadzały 
się przecież tłumy obcych dla nich osób, często nie byli oni nawet krakowianami, lecz 

51 J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853–1866, Wrocław 1958, s. 645. 

52 „Czas” 1900, nr 143, s. 1. 

53 Dz. Rozp. Kr., R. 3: 1882, s. 191.

54 Ibidem.

55 Dz. Rozp. Kr., R. XXIII: 1902, s. 168–169. 

56 E. Strasburger, Gospodarka naszych wielkich miast: Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Poznań, na 
podstawie budżetu na rok 1911, w porównaniu z latami poprzednimi, Kraków–Warszawa 1913, s. 79. 

Herb Krakowa
Autor nieznany, około połowy XIX w.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

Coat of Arms of Cracow
Unknown author, around mid-19th century
The Historical Museum of Cracow  
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przyjezdnymi. Skoro Kraków chciał się rozwijać jako service city i miasto turystów oraz 
pielgrzymów, to należało im zapewnić odpowiednią opiekę. Z jednej strony goście 
mieli swoje oczekiwania względem czystości, z drugiej sami przysparzali dodatko-
wych śmieci i różnych zanieczyszczeń. W dużym i tętniącym życiem mieście sprzątanie 
nie mogło odbywać się na zasadzie pospolitego ruszenia, od przypadku do przypad-
ku. Władze miasta Krakowa dojrzały do myśli o powołaniu odrębnej jednostki, która 
miałaby zająć się profesjonalnym oczyszczaniem miasta. Wcześniej uczyniły tak liczne 
samorządy miast Europy Zachodniej. Wyraźną cezurą czasową jest tutaj 10 kwietnia 
1902 roku, gdy podczas posiedzenia Rady Miasta radny dr Herman Seinfeld zwrócił 
się do przewodniczącego temu spotkaniu prezydenta Krakowa Józefa Friedleina o „ze-
tatyzowanie służby przy Zakładzie Czyszczenia Miasta”57. Temat ten miał się jeszcze 
pojawiać w różnych odsłonach wielokrotnie. Na przykład podczas posiedzenia Rady 
Miasta 18 września 1902 roku radny Turski poddał krytyce „dotychczasowy system 
czyszczenia miasta, uważając go za niedołężny”, za co został nagrodzony oklaskami58. 
Zanim uregulowano ten problem w sposób długotrwały i satysfakcjonujący krako-
wian, minęło jeszcze kilka lat. Ten okres zapewne mógł być krótszy, ale też nie zmarno-
wano go. W tym czasie specjaliści z zakresu czystości, jak też radni miejscy opracowali 
odpowiednie założenia dla mającej powstać instytucji. W poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań przypatrywali się, w niektórych przypadkach osobiście, działaniom służb 
komunalnych innych metropolii, m.in. Wiednia, Pragi, Brna i Paryża. Pracując nad 
wytycznymi dla Zakładu Oczyszczania Miasta uwzględniono najlepsze europejskie 
wzorce. Duże znaczenie miała przy tym wiedza i doświadczenie wypracowana przez 
samych krakowian. W sumie dało to niezwykły efekt. Kraków doczekał się pomyślnego 
rozwoju służb oczyszczania miasta, które stały się wzorem dla wielu innych miast z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. 
 

PODSUMOWANIE 

Okres pomiędzy końcem XVIII a początkiem XX wieku obfitował w ważne wydarzenia, 
które zmieniły oblicze Krakowa. W 1796 roku miasto zostało wchłonięte przez Austrię. 
Później krótko współtworzyło Księstwo Warszawskie (1809–1815) oraz Rzeczpospoli-
tą Krakowską (1815–1846). Wiek XIX upłynął jednak przede wszystkim pod znakiem 
władzy austriackiej. Ta wzięła sobie za cel ożywienie gospodarcze i uporządkowanie 
miasta. Z tego okresu zapamiętamy głównie likwidację cmentarzy przykościelnych, 
wyburzenie dawnych murów obronnych i zagospodarowanie okalających je terenów. 
Istotnym osiągnięciem z zakresu dbania o czystość i estetykę miasta jest założenie 
w pierwszej połowie XIX stulecia plantacji miejskich. Ważną cezurą czasową jest rok 
1853, gdy Magistrat zdecydował się kompleksowo rozwiązać kwestię porządku i czy-
stości w przestrzeni publicznej. Ogłoszono wówczas „Regulamin czystości i porządku”. 
W 1884 roku został on rozszerzony w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku dla stołeczno-królewskiego miasta Kraków”.

Momentem zwrotnym stała się reaktywacja samorządu miejskiego w 1866 roku i pre-
zydentura Józefa Dietla, który nakreślił program uczynienia Krakowa: „czystym, zdro-
wym i ozdobnym”. Zrekonstruowano wówczas Magistrat, w którym powstały struktury 
dające początek dzisiejszemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania. Realizacja 
wizjonerskiego planu Dietla w dużej mierze spoczęła w rękach jego następców. Zło-
żyła się na niego m.in. regulacja starego koryta Wisły oraz budowa nowoczesnych wo-
dociągów i kanalizacji. Najpierw Habsburgowie, a później patriotycznie usposobieni 
radni miejscy wprowadzili Kraków na ścieżkę nowoczesnego rozwoju. Integralnym 

57 Dz. Rozp. Kr., R. XXIII: 1902, s. 87. 

58 Ibidem, L. 15, s. 165.

At the turn of the 20th century the sanitation 
model developed in those earlier years was 
brought into question – both in Kraków and 
in other European cities.

Kraków saw its development towards 
the services sector, as a city of tourists 
and pilgrims whose needs had to be 
taken care of. Such guests would, on the 
one hand, have some expectations as to 
cleanliness and sanitation, while on the 
other themselves producing additional 
waste to be disposed of. In a large, 
thriving city towards being which Kraków 
aspired, cleaning could not rely on 
periodic en masse levies whenever a crisis 
arose. The times were calling for a more 
permanent body tasked solely with 
keeping the grime off the streets.

Thus, the city administration, faced 
with growing population and economic 
development, decided to transform the 
cleaning system into a professional one. 
This decision formed the bedrock for the 
Municipal Maintenance Service [Zakład 
Czyszczenia Miasta – ZCM].

Best practices from other metropolises 
were studied and analysed. To this 
purpose officials visited Vienna, Prague, 
Brno and Paris, among others. Locally 
developed expertise and knowledge were 
also taken into account.

The effect was the inception of city 
cleaning services, whose successful model 
was soon to be copied by other cities of 
Central and Eastern Europe.



komponentem tego rozwoju był stale wzrastający komfort życia mieszkańców. Współ-
tworzyła go m.in. rosnąca liczba czystych i zadbanych ulic, placów i terenów zielonych. 
Magistrat, mając na względzie stosunki sanitarne i epidemiologiczne, troszczył się nie 
tylko o przestrzeń publiczną, lecz także o czystość domów oraz ich przyległości. W teo-
rii winno na tym zależeć wszystkim zainteresowanym. W praktyce rzeczywistość oka-
zała się bardziej złożona. Obserwacja skomplikowanego procesu uczenia krakowian 
tego, by po sobie sprzątali i dbali o czystość otoczenia, to fascynujące studium zmie-
niającej się w perspektywie historycznej mentalności. W końcu poziom zachowania 
czystości wynika nie tylko z zastosowanej techniki sprzątania i poniesionych w związ-
ku z tym nakładów finansowych, to także – a może przede wszystkim – wynik tego 
jak jesteśmy wychowani… Tak czy inaczej rozwój demograficzny i gospodarczy miasta 
skłonił jego władze do profesjonalizacji systemu oczyszczania miasta. Dzięki temu po-
wstały podwaliny pod Zakład Czyszczenia Miasta. 

Szara Kamienica przy Rynku Głównym 6
Józef Rapacki, 1906

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

The Gray House on the Market Square 6
Józef Rapacki, 1906

The Historical Museum of Cracow 
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Kościół Św. Trójcy oraz dzwonnica, 
spalone w pożarze w 1850 r.
Karol Balicki / Zakład Litografii 
Feliksa Lipnickiego / nakład 
Wydawnictwa Dzieł Katolickich, 
1850
Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa 

Church of St. Trinity 
and bell tower, 
burned in a fire in 1850.
Karol Balicki / Feliks Lipnicki’s 
Lithography Department / 
Publishing House 
of Catholic Works, 1850
The Historical Museum of Cracow  

Ratusz od północy
Józef Brodowski, 1819
Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa 

City Hall from the north
Józef Brodowski, 1819
The Historical Museum 
of Cracow
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Widok na kościół Mariacki i kościół św. Barbary ponad dachami, od wschodu
Leon Wyczółkowski, 1924
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

View of St. Mary’s Church and St. Barbara’s Church over the roofs, from the east
Leon Wyczółkowski, 1924
The Historical Museum of Cracow 



CZYSZCZENIE ULIC NA KOSZT MIASTA. NOWE METODY I ZMIANA MODELU

Dla wyglądu miasta, a także dla zdrowia mieszkańców, bardzo ważna była rozbudo-
wa sieci kanalizacyjnej oraz unowocześnienie usuwania nieczystości z ulic i posesji. To 
ostatnie zadanie wymagało powołania w Magistracie odpowiedniej jednostki organi-
zacyjnej. I choć doceniano wagę zagadnienia, upłynęło wiele czasu, zanim zostało ono 
zrealizowane. Rzecz stawała się jednak łatwiejsza, bo powoli znikały z krajobrazu miasta 
błotniste ulice na skutek ich brukowania. W 1909 roku brukiem pokryte było 81 proc. 
chodników, a 36 proc. jezdni miało twardą nawierzchnię. Z kanalizacją poradzono so-
bie szybciej niż z oczyszczaniem ulic, chociaż nie w pełni zadowalająco. Mimo starań 
rezultaty nie były w pełni zadowalające, co przypisywano brakowi wodociągów, dosta-
tecznej kanalizacji i bruku na większości ulic. Starano się więc o innowacje techniczne. 
W styczniu 1884 rada miejska uchwaliła „zaprowadzenie czyszczenia dołów kloacznych 
systemem pneumatycznym parowym Tallarda”. W związku z tym polecono zbudowa-
nie wszędzie dołów kloacznych, gdyż beczki kloaczne nie miały być już opróżniane na 
koszt miasta1. Wszystkie te sprawy uporządkował wspomniany już „Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku dla stoł. król. miasta Krakowa” z 24 sierpnia 1884 r., który obo-
wiązywał przez ponad 20 lat. Najwyraźniej jednak nie przestrzegano zawartych w nim 
przepisów, skoro konieczne było ustawiczne ich przypominanie2. Jeszcze w 1906 roku 
prezydent Juliusz Leo zawiadomił właścicieli realności i „stróżów domów”, że specjalni 
kontrolerzy pod nadzorem naczelnika miejskiej straży pożarnej „jako zarządcy czyszcze-
nia miasta” będą sprawdzać stosowanie przepisów porządkowych3.

O nieporządek na ulicach nadal obwiniano najchętniej mieszkańców Krakowa. Bardzo 
znamienne jest obwieszczenie magistratu z 30 kwietnia 1906 brzmiące dziś dla nas za-
bawnie, warte więc przytoczenia w całości:
Coraz częściej pojawiają się skargi, że Panie, przechodząc po ścieżkach plantacyjnych, włó-
czą za sobą treny sukien i wzniecają przez to kurz i pył w wysokim stopniu przykry dla prze-
chodzącej i przechadzającej się publiczności i szkodliwy dla zdrowia. Aby temu zapobiec, 
Magistrat ze względów sanitarnych i porządkowych postanawia:
Na ścieżkach plantacyjnych należy nosić suknie w ten sposób, aby treny nie dotykały ziemi 
i nie wzniecały pyłu i kurzu.
Osoby nie stosujące się do powyższego rozporządzenia karane będą w myśl obowiązują-
cych przepisów. Nad przestrzeganiem tego rozporządzenia czuwać będą dozorcy plantacyj-
ni oraz organa c.k. policji.

Złe wyobrażenie o przestrzeganiu czystości przez mieszkańców Krakowa mieli także 
obserwatorzy zamiejscowi. Znany ekonomista Edward Strasburger, który badał urzą-
dzenia komunalne w miastach polskich, pisał na podstawie obserwacji z 1911 roku, że 
Kraków jest brudniejszy od Warszawy, a zwłaszcza od Poznania, a winien temu – obok 

1 Dz. Rozp. Kr., R [5]: 1884, s. 63.

2 Por. np. obwieszczenia prezydenta Józefa Friedleina ze stycznia i z kwietnia 1903 r. oraz prezydenta 
Juliusza Leo z grudnia 1905 r. a także późniejsze. Dz. Rozp. Kr. R. 24: 1903, s. 1-2, 11; r. 26: 1905, 
s. 116; r. 27: 1906, s. 65, 143, 157.

3 Dz. Rozp. Kr., R 27: 1906, s. 10.

CZYSTOŚĆ 
W KRAKOWIE 
OD PRZEŁOMU 
XIX I XX WIEKU: 
NOWOCZESNOŚĆ

1.3
HISTORIA

CLEANLINESS IN KRAKÓW SINCE THE 
TURN OF THE 20TH CENTURY: MODERNITY

CITY-FUNDED STREET CLEANING. NEW 
METHODS AND PARADIGM SHIFT

Gradually, muddied streets disappeared 
from the cityscape, giving way to neatly 
cobbled roads. In 1909 81% of pavements 
were cobbled, and 36% of streets featured 
hardened surfaces. Technical innovations 
were sought. 

Whenever squalor prevailed, it was still 
preferentially blamed on the citizens. Quite 
telling, and not entirely unfunny for modern 
eyes, is the following proclamation of the 
magistrate, dated 30th April 1906:

“Were have been receiving complaints 
that ladies, while strolling in the parks, 
drag behind them their long dresses, 
stirring up dust which then suspended 
in air causes pedestrians much grief as 
well as being detrimental to their health. 
In order to curb this practice we hereby 
proclaim what follows:

When walking in the parks, dresses should 
not touch the ground so as not to cause 
dust to raise. Anyone found in breach of this 
regulation will be fined. Park janitors and 
police officials will be given authority to 
enforce this act.”
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Folder reklamowy firmy Parche und Weisse, producenta 
sprzętu do oczyszczania, koniec XIX w. 
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Parche und Weisse, manufacturer of cleaning equipment, 
advertising folder, late 19th century.
The National Archives in Cracow



nieudolności władz – „brak zamiłowania do czystości i porządku wśród samej ludności”. 
Autora raził szczególnie miejscowy zwyczaj „nie spotykany w żadnym większym mieście: 
składowania węgla z wozów na środek ulicy”4.

Trzeba przyznać, że władze samorządowe dostrzegały także zaniedbania ze swej stro-
ny i coraz częściej pojawiały się głosy o potrzebie zreorganizowania sposobu czyszcze-
nia miasta. Na posiedzeniu rady miejskiej 18 września 1902 radny („radca”) Władysław 
Turski poddał ostrej krytyce stosowany system i złożył wniosek przyjęty oklaskami, 
aby magistrat do końca roku, po należytych studiach, opracował i przedłożył do 
uchwalenia projekt zmiany systemu5. Termin ten okazał się nierealny. Podjęto jednak 
odpowiednie kroki.

W roku następnym dyrektor budownictwa miejskiego Wincenty Wdowiszewski, archi-
tekt i historyk sztuki, odbył podróż zagraniczną w celu zapoznania się z sytuacją w in-
nych miastach europejskich6. Jednakże opracowanie projektu zmian organizacyjnych 
przeciągało się, na co skarżono się na posiedzeniach rady miejskiej. Tymczasem zaś wy-
tykano różne usterki, jak na posiedzeniu 16 marca 1905, kiedy w odpowiedzi na liczne 
głosy radnych urzędujący od kilku miesięcy prezydent Leo tłumaczył się brakiem pienię-
dzy, jednak uznał „odczyszczenie miasta za jedno z najważniejszych zadań swego urzę-
dowania” i obiecał użyć w tym celu wszystkich możliwych środków7.

Sprawa wracała i później w czasie obrad rady miejskiej. Jeszcze w lutym 1906 roku, 
w toku kilkudniowej dyskusji nad budżetem miasta, radni bardzo stanowczo dopominali 
się o przyspieszenie prac nad systemem oczyszczania. Radny Ernest Bandrowski, uczony 

4 Edward Strasburger, Gospodarka naszych wielkich miast Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Poznań.  
Na podstawie budżetu na rok 1911 w porównaniu z latami poprzednimi, Kraków 1913, s. 121, 505–506.

5 Dz. Rozp. Kr., R. 23: 1902, s. 165.

6 Ibidem, R. 24: 1903, s. 88.

7 Ibidem, R. 26: 1905, s. 23.

Pług do zamiatania błota i śniegu sprowadzony 
do Krakowa w 1886 r. z fabryki Schidta w Wiedniu, 
wylot ul. Starowiślnej 
Fot. I. Krieger, 1887 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

Plow for mud and snow removal brought to Cracow 
in 1886 from Schidt factory in Vienna, Starowiślna 
Street
Photo by I. Krieger, 1887
The Historical Museum of Cracow 

In 1905, city mayor Juliusz Leo asserted 
that “cleaning up the city is one of the most 
important tasks” of his term in office, and 
pledged to make all assets available to him 
come to bear in order to make the promise 
a reality.

Within a year, restructuring of city cleaning 
services was proceeding at full speed, and 
the project included clauses transferring 
the responsibility for disposal of ash and 
litter from landlords to the city.

New tasks – garbage collection. 
Establishment of the Municipal 
Maintenance Service

In July of 1906 the city council 
unanimously passed a decision allocating 
400 thousand krones for the purchase 
of land next to the firefighting depot, 
for the benefit of the created Municipal 
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chemik, członek Akademii Umiejętności, w przyszłości poseł na sejm krajowy i wicepre-
zydent Krakowa, mówił wtedy: 
Reformą czyszczenia miasta zajmujemy się co roku i mamy całe stosy rezolucji. Są dwa re-
feraty śp. Wdowiszewskiego i naczelnika straży pożarnej Nowotnego. Przejrzenie referatów 
potrwa długo, a na razie można by w krótkiej drodze, jednym zamachem pióra załatwić wie-
le piekących spraw w tym zakresie. Niestety nic nie zrobiono i Kraków jest dalej brudnym, 
zanieczyszczonym miastem.

Wiceprezydent Józef Sare tłumaczył, że nie można przeprowadzać reformy zbyt 
pospiesznie. Gdy jednak inni radni poparli żądania Bandrowskiego, prezydent Leo 
oświadczył, że reorganizacja czyszczenia miasta jest w pełnym toku, odpowiedni projekt 
będzie wkrótce przedłożony radzie, w szczególności zaś zamierza się przyjąć żądanie 
stróżów, aby wywóz z domów popiołu i „zmiotków” przejął zarząd miejski (dotąd 
należało to do właścicieli posesji)8.

8 Ibidem, R. 27: 1906, s. 52–60.

Prezydent Krakowa Juliusz Leo
Autor fotografii nieznany, 1912 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

The Mayor of Krakow Juliusz Leo
Author unknown, 1912
The Historical Museum of Cracow  

Oferta czeskiej fabryki produkującej sprzęt do 
oczyszczania dla gminy Kraków, 1909 
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Offer of a Czech factory producing cleaning equip-
ment for the municipality of Kraków, 1909
The National Archives in Cracow 

Maintenance Service (ZCM). In 1906, city 
cleaning expenses were markedly higher as 
compared to previous years. These amounted 
to 396 305 krones, which constituted 5.5% 
of the city budget. a breakthrough moment 
came on 19th November 1906, when a report 
and conclusions of the financial arm of the 
Magistrate regarding organisation of city 
cleaning services were presented during the 
council session. 

The new project retained the duty of landlords 
to sweep the pavements and their half of the 
street (or just the pavements if residing by the 
Main Square – albeit in this case twice a day), 
and the duty to sweep and remove snow from 
house yards. Duties of the city administration 
included sweeping and cleaning of plazas and 
streets without buildings, disposal of litter, 
mud, snow, ash and household garbage.

Establishment of the Municipal Maintenance 
Service laid groundwork for an enterprise 
that would later become the Municipal 
Cleaning Company, Ltd., in Kraków [Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
w Krakówie]



NOWE ZADANIE – ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH. 
POWSTANIE ZAKŁADU CZYSZCZENIA MIASTA

Rzeczywiście od tej chwili sprawy nabrały tempa. W lipcu 1906 roku rada miejska przy-
jęła jednomyślnie wniosek wiceprezydenta o przeznaczeniu 400 tys. koron na kupno 
gruntu obok budynku straży pożarnej, z przeznaczeniem na potrzeby tworzonego Za-
kładu Czyszczenia Miasta9. W 1906 roku wzrosły wyraźnie wydatki na czyszczenie mia-
sta. Wyniosły one 396 305 koron (bez wydatków na czyszczenie dołów kloacznych), co 
stanowiło 5,5% wydatków budżetowych10 (w 1901 roku złote reńskie zostały zastąpione 
przez korony w relacji 1 złr. = 2 korony).

Momentem przełomowym stał się 19 listopada 1906 roku, kiedy pod obrady Rady Miej-
skiej weszło sprawozdanie i wnioski sekcji ekonomicznej Magistratu w sprawie organizacji 
czyszczenia miasta. W sprawozdaniu przedstawionym przez wiceprezydenta Sarego przy-
znawano, że stan czystości w mieście jest niezadowalający, choć od czasu wprowadzenia 
kontroli przez naczelnika straży pożarnej uległ pewnej poprawie. Jednakże „sposób wy-
wożenia zmiotków z domów jest wprost oburzający”, bo wobec braku śmietnisk w pobli-
żu miasta „stróże wywożą nieczystości i popiół na najbliższe place i tam wysypują” albo 
tworzą „całe ich składy” w piwnicach domów. Propozycja wnioskodawców zmierzała więc 

9 Ibidem, s. 126.

10 Statystyka miasta Krakowa, t. 11, Kraków 1900, s. 181.

s. 63
Krakowski śmieciarz 
Fot. I. Krieger, lata 60–70. XIX w. 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

s. 63
Garbage collector
Photo by I. Krieger, 60–70. 19th century
The Historical Museum of Cracow 

Projekt zmian przepisów regulaminu porząkowego 
przygotowana przez Feliksa Nowotnego, pierwszego 
dyrektora Zakładu Czyszczenia Miasta, 1907
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Draft amendment of Cracow’s cleaning regulations 
prepared by Feliks Nowotny, first director of the 
Municipal Maintenance Service, 1907
The National Archives in Cracow
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do tego, aby zarząd miasta zajął się wywozem śmieci z realności prywatnych. Rozpatry-
wano też przejęcie przez zarząd miasta wszystkich czynności czyszczenia otoczenia do-
mów. Uznano to jednak za zbyt kosztowne, bo wymagałoby zatrudnienia co najmniej 500 
stałych robotników, którzy zresztą mieliby zatrudnienie wyłącznie w godzinach rannych, 
gdy zamiata się ulice. Projekt przewidywał zatem pozostawienie właścicielom realności 
obowiązku zamiatania chodników i ścieków oraz połowy jezdni przed budynkiem (przy 
Rynku Głównym tylko chodników, ale za to dwa razy dziennie) oraz obowiązek zgarniania 
i wywozu śniegu z podwórców domowych. Do obowiązku zarządu miasta należało nato-
miast zamiatanie oraz czyszczenie placów publicznych i ulic niezabudowanych, wywóz 
zmiotków ulicznych, błota, śniegu, popiołu i śmieci domowych.

Aby należycie spełniać te obowiązki, proponowano utworzyć Zakład Czyszczenia Miasta, 
podporządkowany początkowo naczelnikowi straży pożarnej. Obecny gmach straży pro-
ponowano przeznaczyć na budynek administracyjny Zakładu, a dla straży pożarnej wy-
budować nowe pomieszczenia. W toku dyskusji mówcy w zasadzie popierali przedłożone 
propozycje, wyrażali jedynie wątpliwości wobec kosztów całej operacji i słuszności pozo-
stawienia przy właścicielach obowiązku czyszczenia chodników i jezdni itp. Radny Julian 
Nowak, profesor bakteriologii UJ, późniejszy premier Rzeczypospolitej, podniósł w dys-
kusji wagę czystości miasta dla rozwoju ruchu turystycznego. Ostatecznie przedstawione 
przez projektodawców wnioski zostały przez radę uchwalone. Przyjęty został także budżet 

Broszura wydana przez krakowski magistrat jako 
załącznik do uchwały rady miejskiej o powołaniu 
Zakładu Czyszczenia Miasta, 1905
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Brochure issued by the Cracow magistrate as an 
appendix to the council resolution on the establishment 
of the Municipal Maintenance Service, 1905
The National Archives in Cracow

Koszary Straży Pożarnej, pierwsza siedziba Zakładu Czyszczenia Miasta 
Fot. Ignacy Krieger, około 1880 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Cracow’s fire brigade barracks, first seat of the Municipal Maintenance Service 
Photo by I. Krieger, circa 1880
The Historical Museum of Cracow 
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Zakładu Czyszczenia Miasta, przewidujący wydatki jednorazowe w kwocie 978 960 koron 
i stałe roczne – 285 170 koron11. W roku 1907, tzn. w pierwszym roku działalności Zakładu, 
wydatki na jego cel wyniosły 1 158 067 koron, co stanowiło 10,8% wydatków miejskich12.

Prezydent miasta specjalnym obwieszczeniem 31 grudnia 1906 roku zawiadomił miesz-
kańców, że od początku nowego roku gmina przejmuje na siebie obowiązek wywozu 
popiołu i śmieci domowych ze wszystkich realności opłacających podatek gruntowy 
(tzn. prywatnych), i że dokonywać tego będzie Zakład Czyszczenia Miasta w godzinach 
rannych lub wieczornych. Prezydent prosił równocześnie o ułatwienie i poparcie tego 
„trudnego i kosztownego zadania”13. 

Tak więc dzień powstania Zakładu Czyszczenia Miasta to 19 listopada 1906 roku, a dzień 
rozpoczęcia jego działalności: 1 stycznia 1907. Działalność ta dała początek przedsię-
biorstwu, które po wielu przekształceniach nosi dziś nazwę Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie.

11 Dz. Rozp. Kr., R. 27: 1906, s. 159–162, 167–168.

12 Statystyka miasta Krakowa, t. 11, s. 185.

13 Dz. Rozp. Kr., R. 27: 1906, s. 158.

Dwie karty z księgi protokołów 
z posiedzeń krakowskiej rady 
miejskiej z 19 listopada 1906 
mówiące o powołaniu Zakładu 
Czyszczenia Miasta, 1906 
Archiwum Narodowe 
w Krakowie
 
Two cards from the minutes 
of the meetings of the Cracow 
City Council of 19 November 
1906 referring to the 
establishment of the Municipal 
Maintenance Service, 1906
The National Archives in 
Cracow

STATE OF THE CITY CLEANING SERVICES 
ACCORDING TO THE CHIEF PHYSICIAN 

INVENTORY

The cleaning company has available 16 
mechanised tankers, 10 wooden tankers 
for road sprinkling, 10 mechanised brooms 
for dusting and mud removal, 4 iron 
ploughs and 4 wooden ones for raking of 
mud and snow, 40 litter carts, 12 carts for 
liquid mud disposal, 8 great sleds for snow 
transportation, and 22 patented “Dragon” 
carts solely for household ash and garbage 
disposal. All those tools are partially stored in 
the main depot and partially in its branches. 
Furthermore, the company owns a separate 
set of Tallard system vehicles for cesspit 
cleaning, consisting of 2 steam engines, 2 
equipment carts, and 20 iron drums for waste 
transportation
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STAN ZAKŁADU WEDŁUG NACZELNEGO LEKARZA MIASTA DR. T. JANISZEWSKIEGO 

„Krótki opis niektórych urządzeń sanitarnych miejskich” pod red. dr. T. Janiszewskiego, Kra-
ków 1911. Broszura  wydana nakładem Rady Miasta Krakowa i Sekcyi Zdrowotności Publicz-
nej XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich ”Krótki opis niektórych urządzeń sanitarnych 
miejskich” pod red. dr. T. Janiszewskiego, Kraków 1911. Broszura  wydana nakładem Rady 
Miasta Krakowa i Sekcyi Zdrowotności Publicznej XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich

POWSTANIE
Zakład czyszczenia miasta w Krakowie powstał w roku 1907 przez połączenie wszystkich sił 
pomocniczych i roboczych, zatrudnionych do tego czasu przy Straży pożarnej i Budownictwie 
miejskim oraz oddanie tychże pod kierownictwo naczelnika Straży pożarnej, któremu jako na-
czelnemu kierownikowi przydzielono: 1 inżyniera, 1 zarządcę jako urzędnika administracyjnego, 
4 kontrolerów, manipulanta, magazyniera, 8 dozorców, 4 maszynistów, 3 palaczy maszyn, 6 ob-
sługaczy, 3 przodowników kanałowych, 15 kanalarzy, 2 stróżów przy leju, 3 stróżów nocnych, 
3 kowali, 3 ślusarzy, 1 rymarza, 1 stelmacha, 38 fornali, 60 pomocników i około 100 robotników 
dziennie przynajmowanych i stosownie do zajęcia według 3 klas płacy, płatnych tygodniowo.

NACZELNA WŁADZA I KOSZT UTRZYMANIA
Bezpośrednim przełożonym Zakładu jest Prezydent miasta, a kontrolę czynności zakładu 
złożyła Rada miasta w ręce osobnej delegacyi ad hoc wybranej z pośród członków Rady 
miejskiej. Ogólne koszta utrzymania zakładu czyszczenia miasta wynoszą okrągło 420 000 
koron. Na rok 1911 preliminowano kwotę 430 000 koron. 

POMIESZCZENIA 
Zakład czyszczenia miasta pomieszczony jest w koszarach Straży pożarnej miejskiej przy uli-
cy Kolejowej 1. or. 19, prócz tego posiada 2 filie w zabudowaniach przy ulicy Swoboda i przy 
ulicy Dajwór, wreszcie 3 podstacye w dzielnicach podmiejskich, (Krowodrza, Czarna i Nowa 
Wieś), w których mieszczą się izby wypoczynkowe dla robotników zakładu.

INWENTARZ
Zakład czyszczenia miasta posiada 16 beczek maszynowych i 10 beczek drewnianych do skra-
piania ulic, 10 szczotek maszynowych do zmiatania kurzu i błota, 4 pługi żelazne i 4 drewniane 
do zgarnywania błota względnie śniegu, 40 wozów do wywozu zmiotków, 12 pak do wywozu 
błota płynnego, 8 wielkich sani do wywozu śniegu, wreszcie 22 patentowanych wozów systemu 
„Smok”, wyłącznie do wywozu popiołów i śmieci domowych. Wszystkie te przyrządy znajdują się 
częściowo w głównym budynku, częściowo we filiach zakładu. Prócz wymienionych przyborów 
posiada zakład osobny park systemu Tallarda do wywozu nieczystości kloacznych, składający się 
z 2 maszyn parowych, 2 wozów rekwizytowych i 20 beczek żelaznych do wywozu nieczystości.

CO DO OBOWIĄZKÓW ZAKŁADU NALEŻY?
Do zakładu czyszczenia miasta należy: 1) czyszczenie ulic i placów, 2) stałe codzienne do-
czyszczanie ulic i placów pryncypalnych, 3) skrapianie ulic, 4) mycie asfaltów, 5) wywóz 
zmiotków ulicznych, 6) wywóz błota i śniegu, 7) wywóz popiołu i zmiotków domowych i 8) 
wywóz nieczystości kloacznych oraz czyszczenie kanałów.

KIEDY CO SIĘ ROBI?
Główne czyszczenie ulic i placów czy to szczotkami maszynowymi, czy pługami (stosownie do 
zachodzącej potrzeby) odbywa się regularnie codziennie w godzinach rannych od 4 do 7 rano 
w nocy zaś między godziną 9 a 12, trzy razy w tygodniu bywają wszystkie asfalty dokładnie 
zmywane i spłukiwane wodą. Doczyszczanie wszystkich głównych arterii ruchu w całem mie-
ście trwa przez cały dzień od 6 do 11 rano i od 1 do 6 po południu, boczne zaś ulice i mniej pod 
względem ruchu kołowego uczęszczane, oczyszczane są 3 razy w tygodniu.

s. 66
Projekt przebudowy budynku 
administracyjnego w Miejskim Parku 
Samochodowym przy ul. Barskiej 12 w związku 
z przeniesieniem tam biur Zakładu Czyszczenia 
Miasta, lata 20. XX w.
Archiwum Narodowe w Krakowie   

p. 66
Reconstruction project of  administrative 
building in the at Barska 12 Street associated 
with the transfer of offices of the Municipal 
Maintenance Service, 1920’s
The National Archives in Cracow

WHAT ARE THE DUTIES OF THE COMPANY?

Duties of the city cleaning company 
include: 1) cleaning streets and plazas, 
2) ongoing maintenance of the state of 
streets and main city squares, 3) road 
sprinkling, 4) washing asphalt surfaces, 
5) disposal of street litter, 6) disposal of 
mud and snow, 7) disposal of ash and 
household garbage 8) disposal of cesspit 
waste and sewer cleaning.

WHAT IS THE SCHEDULE?

Principal cleaning of streets and plazas, 
whether using mechanical brooms or 
ploughs (as needed) is performed regularly 
between 4 and 7 A.M. and between 9 
P.M. and midnight. Three times a week all 
asphalt surfaces are washed and flushed 
with water. Further cleaning of main city 
arteries happens throughout the day 
between 6 and 11 A.M and between 1 and 
6 P.M. Side streets, less frequented, are 
cleaned thrice per week.
Ash disposal is performed solely using the 
patented “Dragon” carts. This is done daily 
between 6 and 9 A.M. in the city centre, 
and in other quarters throughout the day, 
three times a week.

HOW TO SPRINKLE ROADS?

Road sprinkling during the summer 
is performed throughout the city and 
throughout the day. In particular, in each 
quarter the sprinklers work once before 
and once after noon, and additionally 
three times every day, i.e. between 4 and 6 
A.M., 11 A.M. to 1 P.M., and between 6 and 
8 P.M. all streets are sprinkled by the fire 
department. For the purpose of sprinkling 
the Service uses tankers and special 
arrangements of hoses capable of drawing 
water directly from hydrants – the latter 
are used when sprinkling market squares 
and busiest of roads.



Wywóz popiołu odbywa się wyłącznie patentowanymi wozami systemu „Smok”. Czynność 
tę wykonuje zakład w Śródmieściu między godziną 6 a 9 rano codziennie, zaś w innych ob-
wodach (dzielnicach) miasta przez cały dzień, trzy razy w tygodniu.

JAK SKRAPIAĆ ULICE?
Skrapianie ulic w porze letniej odbywa się w całem mieście przez cały dzień, mianowicie 
w każdym obwodzie skrapiają beczki ulice obwodu przed południem i po południu, a prócz 
tego 3 razy dziennie t. j. od 4 do 6 rano, od 11 do 1 w południe i od 6 do 8 wieczór wszystkie 
główne ulice bywają skrapiane końmi pogotowia straży pożarnej miejskiej. Prócz skrapiania 
beczkami, posługuje się zakład czyszczenia miasta także specjalnie do tego celu urządzo-
nymi wężami umieszczonymi na wózkach, którymi wprost z hydrantów skrapia wszystkie 
place targowe i ulice szosowane o większym ruchu.

KIEDY WYWOZIĆ NIECZYSTOŚCI KLOACZNE?
Wywóz nieczystości kloacznych odbywa się na każdorazowe zamówienie właściciela realno-
ści, czyszczenie zaś kanałów uskutecznia się periodycznie w ten sposób, że kanały w śród-
mieściu oczyszcza się o ile możności w zimie i tylko w nocy, w innych dzielnicach wśród 
dnia przez cały rok.

ZAPISKI Z CZYNNOŚCI ZAKŁADU
Zakład czyszczenia miasta prowadzi z czynności swych jak najdokładniejsze zapiski, z któ-
rych przytaczamy następujące dane za rok 1910:
1) Błota wywieziono przez cały rok 45 889 m3.
2) Śniegu wywieziono 12 207 m3.
3) Popiołu wywieziono przez cały rok 58 262 m3.
4) Szczotkami maszynowymi zamiatano godz. 4283.
5) Pługami garnięto godzin 239.
6) Skrapiano ulice i place przez 151 dni i zużyto wody: beczek maszynowych 13 034,
drewnianych 2675, wózkiem skrapiano przez 87 godzin, czyli ogółem spotrzebowano
28 798 300 litrów wody.
7) Oczyszczono dołów kloacznych 2232, wywieziono zaś nieczystości kloacznych 
21 968 m3. 

KRAKOWSKA PRASA O CZYSZCZENIU MIASTA W PIERWSZYCH LATACH 
ISTNIENIA ZAKŁADU CZYSZCZENIA MIASTA

Prasa krakowska z początku zeszłego wieku, podobnie jak dziś, pomagała tropić służbom 
miejskim niedociągnięcia gminnej firmy powołanej do utrzymania czystości w mieście. 
Urzędnicy magistraccy wyławiali z prasy nawet najmniejsze notatki, sprawdzając stan 
faktyczny z tym opisanym w gazecie. Efektem tych niekiedy dość złośliwych anonsów 
prasowych były zalecenia i reprymendy czynione przez magistrat Zakładowi Czyszcze-
nia Miasta i jego naczelnikowi. Oto garść relacji prasowych z pierwszych lat działalności 
Zakładu oraz trzy przykłady urzędowych adnotacji poczynionych przy okazji notatek 
dziennikarskich, jakie ukazały się w gazetach krakowskich w 1909 roku.

„Naprzód”, 28 III 1909
Do dyabła z takiem czyszczeniem miasta. Wczoraj byliśmy świadkami specyalnie krakowskiej 
metody czyszczenia miasta, która nic nie czyści, a nabawia ludzi choroby. O godz. 11 przed 
południem polewano rynek z beczkowozów, co rozumie się wskutek iście letniej pogody za 
chwilę znikło bez śladu. O godz. 1 wyjechały na rynek szczotki do zamiatania i można sobie 
wyobrazić co za kurz wychodził z pod nich. O tej porze rynek jest przepełniony dziećmi wy-
chodzącymi ze szkoły, urzędnikami idącymi do biur, robotnikami idącymi po przerwie obia-
dowej do pracy – wszystko to uciekało w popłochu, zatykając sobie usta i nos, aby bodaj 
trochę zasłonić się przed tumanami kurzu.

Dygnitarz od czyszczenia miasta – karykatura mężczyzny 
sprzątającego ulice w miejskim uniformie
Teodor Lipiński, około 1900
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

City cleaning dignitary – a caricature of a man cleaning 
streets in a municipal uniform
Teodor Lipiński, circa 1900
The Historical Museum of Cracow  
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I na to potrzeba było „wielkomiejskiego” zakładu czyszczenia miasta. Robotnik z wózkiem 
ręcznym i konewką wody lepiej to potrafił, aniżeli umundurowani oficerowie, podoficerowie 
i „Mannschaft” pod komendą p. Nowotnego.

Drugi wypadek, świadczący o niebywałem niedołęstwie i wyrzucaniu pieniędzy, mieliśmy 
sposobność wczoraj obserwować na ulicy Filipa. Po raz pierwszy od ustania mrozów wzięto 
się wczoraj do usunięcia błota i zrobiono to w ten sposób, że przed południem zgarnięto je 
maszyną wzdłuż jednej strony ulicy. Wczoraj, jako w dzień targowy, przejeżdżało tą ulicą na 
Kleparz mnóstwo fur, a rezultatem tego było, że po 2 godzinach rozwleczono błoto znowu 
po całej ulicy. Wobec „znanej energii” zakładu czyszczenia miasta mamy niepłonną nadzieję, 
że pozostanie ono tam, aż mu słońce nie da rady bez interwencyi p. Nowotnego.

„Czas”, 30 VII 1909
Skargi publiczności. Od p. M.R otrzymaliśmy następujące pismo: Przedwczoraj dn. 28 b.m., 
idąc wzdłuż wału kolejowego od ulicy Długiej do domu przy ulicy Lenartowicza, spo-
tkałam beczkowóz miejski Talarda, który nieco powyżej ulicy Lenartowicza, naprzeciw 
ogrodu Karmelitanek, skręciwszy trochę od drogi, na trawnik pod wałem całą zawartość 
beczki wyładował. Przykra woń zmusiła mnie do ucieczki i pośpiechu, by okna otwarte 
w mieszkaniu pozamykać. Gdy weszłam do mieszkania, zastałam go już pełne wyziewów, 
a wszelkie środki desinfekcyjne, jakie były w domu, okazały się bezskuteczne. Do godziny 
11 okien jeszcze otworzyć nie można było, dopiero powstający w tym czasie wiatr pozwo-
lił cokolwiek mieszkanie przewietrzyć. Z nastaniem jednak dni słonecznych i upalnych, ów 
teren zanieczyszczony będzie nadal zatruwał powietrze pobliskich ulic i domów, dając się 
we znaki ich mieszkańcom, którzy nie mogąc wyjechać na wieś pozostali pod opieką władz, 
mających czuwać nad zdrowiem publicznym, porządkiem i czystością w mieście.

„Czas”, 8 X 1908
Dojazd do głównego dworca kolejowego w Krakowie w ulicy Lubicz przedstawia obraz 
wielkiego nieporządku. Tor jezdny, jak opiewają skargi, zanieczyszczony jest błotem i nawo-
zem końskim, różnymi odpadkami; zdaje się bardzo rzadko bywa czyszczonym, a dopiero 
wtedy robi się tutaj porządek, gdy już urosną zapasy śmieci. Na torze pieszym również wielki 
nieporządek. Zakład czyszczenia miasta nie spełnia należycie swoich obowiązków, skoro po-
zwala na takie zanieczyszczenie głównej arteryi komunikacyjnej. Zakład ten, według zapew-
nień, ze strony prezydenta miasta miał po okresie przejściowych prób i doświadczeń stanąć 
na wysokości zadania i utrzymywać czystość w mieście. Tymczasem codzienna praktyka po-
ucza, że zamiast coraz lepiej, zakład spełnia coraz gorzej swe czynności.

„Głos Narodu”, 8 XI 1909
Gorącą a zarazem rozpaczliwą prośbę zanoszą za naszem pośrednictwem do Świetnego 
Magistratu mieszkańcy ulic Niecałej, Pańskiej i Radziwiłłowskiej, by pospieszył z natychmia-
stową pomocą celem przywrócenia przerwanej komunikacji między wyż. wspomnianymi 
ulicami a, resztą miasta. Już nie błoto, ale lawa rozmokłej ziemi z każdą minutą rośnie w za-
trważający sposób. Maluczko, maluczko, a niechybnie wtargnie ona do mieszkań niżej poło-
żonych i zaleje mieszkańców. (Br ... śmierć od błota!). Jeden z obywateli, najwięcej zagrożony 
od rozszalałego błota, pisze nam, że podobno pan prezydent, w ścisłem porozumieniu z p. 
Nowotnym, postanowił potopem błota ukarać tych wszystkich zuchwalców, którzy ośmielili 
się wątpić o doskonałości jego systemu czyszczenia miasta.

„Głos Narodu”, 30 III 1909
Najnowsze dekoracye Krakowa. Zdaje mi się, że ulica Smoleńska, niezbyt odległa od cen-
trum naszego miasta – może więc pan prezydent raczyłby odwiedzić kiedy tę ulicę i prze-
konać się o przedpotopowych porządkach, które tam panują. W samym środku ulicy Smo-
leńskiej stoją najpierw dwie rudery, którychby się i Pacanów (tam gdzie to kozy kują) nie 
powstydził. Otóż w pobliżu tych ruder obrano sobie za śmietnik brzeg Rudawy tuż obok 



ulicy – a więc wysypuje się tam popioły, wszelkie odpadki kuchenne; w jesieni mieliśmy 
kupę liści i głąbów kapuścianych, które gnijąc zatruwały powietrze, a teraz mamy znowu 
kupkę przegniłej słomy, wysypanej tam ze sienników, po drugiej zaś stronie mostu kupy 
przegnitych papierów i śmieci.

Oto są prześliczne dekoracye, które przyczyniając się do zdrowotności miasta – mogą robić 
złudzenie dla obcych zwiedzających Kraków, że znajdują się gdzieś w zapadłej hotentockiej 
wiosce. Ot! prawdziwa sielanka!! W najlichszej mieścinie zagranicą nie spotkalibyśmy czegoś 
podobnego – cóż dziwnego, że Niemcy nie szczędzą nam epitetów od „Polnische...”. Ale za 
to na przestrzeni kilku metrów mamy aż trzy szynki, z których jeden dopiero co otwarty głosi 
„wielkość Krakowa i uprzejmość magistratu” dla synów Izraela!

„Głos Narodu”, 25 IV 1909
Oj! ten Magistrat! Jedna z naszych prenumeratorek, p. L., zamieszkała na Grzegórzkach, skar-
ży się za naszem pośrednictwem na niedbalstwo Magistratu, który skonfiskowawszy gdzieś 
ze względów sanitarnych kilkadziesiąt beczek nadpsutych śledzi wyrzucił je na Grzegórzkach 
w okolicy zakładu oprawcy, lekko tylko przysypując ziemią. Otóż cuchnące wyziewy, wydoby-
wające się ze zgniłych śledzi, zatruwają powietrze całej okolicy i w przykry sposób dają się we 
znaki mieszkańcom sąsiednich domów. Dla dokładności podajemy, że jama ta z odpadkami 
i śledziami znajduje się w odległości zaledwie kilku metrów od domów mieszkalnych.

„Głos Narodu”, 6 V 1909
Brudy w mieście. Jeżeli kto ciekawy, w jaki sposób Magistrat przestrzega porządku w mieście 
i dba o wygodę mieszkańców, niechaj zwiedzi ul. Retoryka. Śmiecia, kolorowych papierów, 
ba, nawet słomy ze sienników całe masy wzdłuż brzegu Rudawy. Ponadto od czasu, gdy 
Żyd wystawił tam kamienicę pod 1. 6 i zburzywszy przy budowie trotoar, do dziś dnia go 
na nowo nie położył, przejście i tak już bardzo utrudnione tą ulicą z powodu ogromnego 
błota – stało się obecnie wprost niemożliwem, zwłaszcza że obchodzić nie można, gdy po 
drugiej stronie ulicy płynie Rudawa. Czy już raz Magistrat nie zająłby się na seryo utrzyma-
niem porządku w mieście, aby przecież okazał się organem sprężystym i dbałym o dobro 
mieszkańców, jeżeli już nie w „oczach Europy”, to przynajmniej „Wielkiego Krakowa”.

„Czas”, 20 VI 1909
Nieporządki w mieście. Otrzymaliśmy następujące zażalenie: „Dnia 16 b.m., rano około go-
dziny 7 zamiatali słudzy miejscy ulicę Dunajewskiego, nie pokropiwszy jej poprzód. Tumany 
kurzu wznosiły się, zasypując ulicę i przechodniów, wdzierając się przez otwarte dla świeże-
go powietrza okna do sąsiednich domów. Żołnierz policyjny Nr 132 zażądał bardzo słusznie 
skropienia ulicy; na to sługa miejski odpowiedział kategorycznie, że tego nie uczyni, gdyż 
„pan naczelnik nie każe”. Na te słowa żołnierz policyjny spisał protokół, celem zrobienia do-
niesienia. Wobec odpowiedzi sługi miejskiego, zapytać należy, czy istotnie Zakład czyszcze-
nia miasta zabrania skrapiania ulic przed zamiataniem? Gdyby to było prawdą, to zarządze-
nie takie byłoby bardzo, nieodpowiedniem i szkodliwem dla zdrowia publicznego.

„Głos Narodu”, 13 VIII 1909
Lokaut w Zakładzie czyszczenia miasta. Donosiliśmy wczoraj, że robotnicy dzienni, zajęci 
przy Zakładzie czyszczenia miasta zmuszeni przez p. Nowotnego, zaprzestali rano pracy 
i udali się do prezydenta miasta Dra Lea z prośbą o usunięcie krzywdzących ich zarządzeń, 
dotyczących nakazu rozpoczynania pracy dziennej o godz. 5 a nie o 6 rano, jak było dotych-
czas. Odpowiedź prezydenta jest znana, Robotnicy, otrzymawszy ją, uchwalili po porozumie-
niu pójść popołudniu do pracy. Tak też rzeczywiście zrobili. Tymczasem jednak p. Nowotny 
postanowił zemścić się na robotnikach i za karę, „że ośmielili się” upomnieć o swe krzywdy, 
popołudniu do pracy ich nie przyjął, czyli innemi słowy wyrzucił około 150 robotników na 
bruk i zamknął im przed nosem bramę.
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Na miejsce zlokautowanych robotników do czyszczenia miasta wynajął p. Nowotny innych 
ludzi, częścią z budownictwa miejskiego, płacąc im po 2 korony 60-70 halerzy dziennie, 
Kiedy dzisiaj rano wyrzuceni robotnicy zgłosili się do pracy, p. Nowotny kazał pozamykać 
wszystkie przybory: miotły, łopaty itd. potrzebne do pracy i tem samym uniemożliwił robot-
nikom podjęcie pracy.

A zatem, jak z przedstawienia rzeczy wynika, p. Nowotny jak najgorszego rodzaju przedsiębiorca 
kapitalistyczny obszedł się z robotnikami. Jest to czemś, w innych miastach niesłychanem, żeby 
człowiek, którego niegodziwe postępowanie z robotnikami jest ogólnie znane, mógł dla swoje-
go widzimisię wyrzucić koło 150 robotników na bruk, pozbawiając ich razem z rodzinami chleba 
i środków utrzymania. Apelujemy jeszcze raz do prezydyum miasta, żeby wglądnęło w te sto-
sunki, inaczej bowiem konsekwencye postępowania p. Nowotnego i jemu przypadną w udziale.

„Głos Narodu”, 22 I 1911
Pod adresem Zakładu czyszczenia miasta. Piszą nam z miasta:  „Dziwne u nas panują pod 
względem czystości porządki. Mamy wysoko opłacany Zakład czyszczenia miasta, mamy 
dyrektora od czyszczenia w osobie dwupensyjnego p. Nowotnego ale najbliższe sąsiedztwo 
tak szumnie nazwanej instytucyi w błocie po kostki brodzić musi. 

Ordynacja czystości 
i porządku dla 
Stołecznego 
Królewskiego miasta 
Krakowa, 1911
Archiwum Narodowe 
w Krakowie
 
Regulation on 
maintaining order 
and cleanliness for 
Cracow, 1911
The National Archives 
in Cracow

City newspapers reporting on the first years 
of existence of the Service
Just like today, the local newspapers in 
Kraków helped officials in monitoring the 
performance of the company established 
to keep the city clean by exposing its 
deficiencies. Magistrate officials would fish 
for every note to be found in the papers, 
checking the revelations written there with 
the actual state of affairs. The results of these 
– often bitingly scathing – articles took the 
form of recommendations and reprimands 
issued by the Magistrate to the ZCM and its 
administrator. For example:
“Czas” [Time], 8 X 1908

“The entryway to the main railway station 
by the Lubicz street is in absolute disorder. 
The road surface, according to complaints, 
is covered in mud, horse dung, and assorted 
detritus. It is rarely cleaned. It would appear 
that the filth has to sufficiently accumulate 
to warrant the summoning of city cleaners. 
Clearly, the cleaning company does not 
perform its duties adequately, if it allows 
a main transportation artery to be so gilded 
with garbage. Despite Mayor’s promises 
that the Municipal Maintenance Service 
would overcome its initial problems and 
rise up to the task, no such breakthrough is 
in sight, and daily experience suggests that 
far from improving, matters will only keep 
deteriorating.”





7372

Pracownicy Zakładu o swojej ciężkiej służbie dla miasta: dwie petycje do magistratu 
z 1913 i 1918 roku

Wysoka Rado!
Uniżenie podpisani fornale Zakładu Czyszczenia Miasta Krakowa zwracają się do Wysokiej 
Rady z następującą prośbą:
Podpisani w liczbie 39ciu pracują przy Zakładzie czyszczenia miasta jako fornale, wypełniając 
swą ciężką pracę od godziny 3ciej rano do godziny 11 w południe i od 1szej do 7 wieczór, ku 
zadowoleniu swych przełożonych. Podpisani są przeważnie ojcami rodzin, którzy pracują przy 
Zakładzie czyszczenia miasta od szeregu lat, a mimo to płaca ich stosunkowo do obecnej dro-
żyzny jest niską, tj. 83 koron miesięcznie, z tego muszą płacić mieszkanie 30 koron, pozostaje 
53 kor. na wyżywienie siebie i swej rodziny, a co najważniejsze, że nie moją zabezpieczenia 
na starsze lata. Dlatego ośmielają się prosić w pokorze Wysoką Radę o łaskawe podwyższenie 
płacy i przyjęcie na etat gminy miasta Krakowa, jak to mają fornale straży pożarnej.

Kraków, dnia 27 listopada 1913

Fornale Zakładu Czyszczenia Miasta upraszają o łaskawe poparcie.

Projekt stajni dla Zakładu Czyszczenia Miasta, 1906
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Stables project for Municipal Maintenance Service, 1906
The National Archives in Cracow

City cleaner’s work wasn’t an easy one, and 
on many occasions ZCM employees also 
petitioned the Magistrate. The following 
example is from year 1913:
“Members of the Council!
We, carters in employ of the Municipal 
Maintenance Service, signed below, humbly 
petition the Council thusly:
The signatories, numbering 39, are employed 
as carters by the city cleaning Service, duly 
performing our hard work from 3 in the 
morning until an hour before noon, and then 
since an hour past 12 until 7 in the evening, 
to the satisfaction of our employers. Most of 
us are family men, who have been working in 
the Service for many years. And yet our pay 
is low relative to current prices, i.e. 83 krones 
per month, 30 of which go to paying rent. That 
leaves merely 53 krones to support ourselves 
and our families, leaving nothing to save for 
our retirement. That is why we humbly petition 
to the Council for our pay to be raised, and 
to be employed directly by the City, like the 
carters of the fire department are.
Kraków, 27th November 1913
Carters of the Municipal Maintenance Service 
humbly entreat your support in this matter.”



 
Wysokie Prezydium!
W Zakładzie oczyszczenia miasta Krakowa pracuje między innymi przeszło 200 słownie 
dwustu robotników za wynagrodzeniem dziennem w kwocie po 5. Kor. a nawet po 4 korony 
tylko, zależnie od tego, czy pracują przy wywozie popiołu i śmiecia tzw. „Smokami” czy też 
zatrudnieni są przy zamiataniu ulic. Praca tychże bardzo biednych niejednokrotnie starych 
i ciężko chorych ludzi trwa bez przerwy w godzinach między 6-tą rano a 11. p. połudn. oraz 
od godz.1. po poł. do 6 wieczór – a zatem wynosi ona przeszło 10. godzin dziennie. Czyż ci 
najbardziej upośledzeni i najbiedniejsi z pośród biednych zdołają z owych paru koron dzien-
nie wyżyć wraz ze swemi rodzinami w Krakowie!!

W czasach tak szalenie rozpętanej i rozpasanej lichwy żywnościowej i zupełnego braku 
zwłaszcza dla sfery i szerokich kół wydziedziczonych nąjniezbędnięjszych artykułów żywno-
ści i codziennego użytku – chyba nikt tego utrzymywać nie zechce!! 

W czasach, gdy mimo istniejącego systemu kartek chlebowych i mącznych nie można żad-
ną miarą na nie niczego kupić – a natomiast za mały bochenek chleba płacić się musi 14. 
koron!!!

A zatem my podpisani skazani jesteśmy na głodową śmierć, odżywiając się zaledwie raz tyl-
ko dziennie!!!

Tymczasem, podczas gdy wszelkie inne kategorye pracowników i sług gminnych w zakresie 
poszczególnych grup pracy w Gminie Miasta Krakowa otrzymały już dodatek drożyźniany – 
to o podpisanych robotnikach Zakładu Czyszczenia Miasta zupełnie zapomniano!!! A wszak-
żeż ci pracownicy niejednokrotnie we wspomnianym Zakładzie pracują bez wytchnienia już 
przeszło 15 piętnaście a nawet i więcej lat, nie mając jako niedekretowi prawa do żadnego 
zaopatrzenia na starość lub na wypadek choroby dla siebie ani dla swych rodzin. Z uwagi na 
naszą nienaganną służbę wieloletnią z jednej – oraz wobec naszego strasznego i rozpacz-
liwego wprost położenia ekonomicznego z drugiej strony – nie mając znikąd ratunku po-
zbawieni promyka nadziei znośniejszego bytu – ośmielamy się na tej drodze do Wysokiego 
Prezydyum zwrócić z najpokorniejszą prośbą o udzielenie nam pomocy jednorazowej 
i w nadziei, że prośba nasza wysłuchaną i zrozumianą będzie prosimy
Wysokie Prezydium!

raczy łaskawie przyznać nam – pracownikom dziennym – Miejskiego Zakładu Czyszczenia 
– dodatek drożyźniany jednorazowy dla nas samych oraz dla naszych rodzin i zarządzić wy-
asygnowanie tegoż.

Pracownicy dzienni Zakładu Czyszczenia Miasta Krakowa
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s. 68–75 
Archiwum Narodowe w Krakowie  

pp. 68–75 
The National Archives in Cracow



POWSTAJĄ OBWODY CZYSZCZENIA 

Dyrektorem powołanego 19 listopada 1906 roku Zakładu Czyszczenia Miasta został na-
czelnik straży pożarnej w Krakowie Feliks Nowotny, któremu, jak wynika z dokumentów 
założycielskich, oddano do dyspozycji 253 ludzi. Bezpośrednim jego zwierzchnikiem 
był prezydent miasta, a nadzór nad firmą pełniła rada wybrana spośród członków Rady 
Miejskiej. Siedziba Zakładu znajdowała się w koszarach straży pożarnej przy ulicy Kole-
jowej 1 (dzisiaj ul. Westerplatte). Nowy regulamin porządku i czystości dzielił obowiązek 
oczyszczania ulic i placów między ZCM i stróżów kamienic prywatnych, którzy sprzątać 
mieli chodniki oraz pas ulicy przylegający do realności i sięgający połowy jezdni. Wywo-
łało to sprzeciw stróżów, skarżących się na nadmiar pracy i właścicieli kamienic, krytyku-żących się na nadmiar pracy i właścicieli kamienic, krytyku- i właścicieli kamienic, krytyku-
jących ustanowiony wcześniej nakaz zatrudniania stróża w każdej kamienicy. Protesty te 
pozostały jednak bez odzewu ze strony władz miasta.

Od początku działalności Zakładu Kraków został podzielony na rejony, które podlegały 
czyszczeniu przez Zakład Czyszczenia Miasta. Tak powstały obwody czyszczenia miasta. 
Do wybuchu I wojny światowej Zakład utworzył cztery takie obwody: na Zwierzyńcu, 
Dajworze, w Parku Krakowskim i w Podgórzu.

OCZYSZCZANIE RĘCZNE I MECHANICZNE

W siedzibie Zakładu i w pomieszczeniach znajdujących się w poszczególnych obwo-
dach składowany był sprzęt służący do oczyszczania ulic oraz wywozu nieczystości i od-
padów. Do wywozu nieczystości „kloacznych” używano już w tym czasie maszyn paro-
wych systemu Tallarda i specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozów. Ale głównym 
zadaniem pracowników Zakładu było usuwanie nieczystości stałych. Oprócz ręcznego 
zamiatania ulic czynności te wykonywano także przy użyciu pojazdów konnych z za-
montowanymi szczotkami. Do wywozu odpadów, głównie popiołu z domowych pieców 
węglowych oraz tzw. zmiotków domowych, służyły specjalne wozy konne sprowadzane 
z Wiednia – tak zwane koprophory. Były to kryte wozy z półkami wewnątrz blaszanej 
skrzyni. Na półki wstawiano niewielkie blaszane skrzynki z popiołem, który uprzednio 
składowano w „dołach śmietnych” przy domach.

KRAKOWSKIE „SMOKI”

Koprophory były jednak ciężkie i niewygodne w użyciu. Jeszcze w 1907 roku zastąpiono 
je również konnymi wozami „smok”, wykonanymi na zlecenie magistratu przez krakow-
ską firmę ślusarską braci Kossobudzkich. Były to wozy kryte, przystosowane do przewo-
zu 30 blaszanych skrzynek o pojemności 100 litrów. Skrzynki wytwarzała również firma 
Kossobudzkich. Te o wiele większe pojemniki niż do koprophorów pozwoliły przejść 
całkowicie na system skrzynkowy i zlikwidować doły przy domach służące w przeszło-
ści do gromadzenia popiołu i śmieci. Odtąd odpady domowe trafiały bezpośrednio do 
pojemnika – skrzynki. W 1907 roku miasto zakupiło dla ZCM 22 wozy „smok”, potem do-
kupowało następne. Zlecono także wykonanie odpowiedniej liczby skrzynek. Ponieważ 

ZAKŁAD 
CZYSZCZENIA 
MIASTA POD 
WŁADZĄ 
MAGISTRATU 
(1906–1950)

1.4
HISTORIA

Kosztorys pracowni ślusarskiej z Krakowa na 
wykonanie wózków ręcznych i skrzynek do 
zbierania zaniczyszczeń, 1909   
Archiwum Narodowe w Krakowie  
 
Estimate of locksmith workshop from Cracow 
for making hand trucks and picking boxes for 
street cleaning, 1909
The National Archives in Cracow
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Ulica Floriańska zimą 
Fot. Tadeusz Przypkowski, około 1939 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
 
Floriańska Street in winter
Photo by Tadeusz Przypkowski, circa 1939
The Historical Museum of Cracow 
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jednak, jako własność gminna, skrzynki ulegały nadmiernej dewastacji, zobowiązano 
właścicieli kamienic do sprawiania skrzynek na własny koszt po zniszczeniu pierwszej 
skrzynki dostarczonej nieodpłatnie przez miasto.

NIEDOGODNOŚCI CZASU WOJNY

Skrzynkowy system wywozu odpadów załamał się w czasie I wojny światowej. Właścicie-
le kamienic nie zastępowali skrzynek zużytych nowymi, a tam, gdzie to uczyniono, nowe 
często nie pasowały wymiarami do wozu „smok”. Wozy te przestały być remontowane 
z powodu trudności aprowizacyjnych. W rezultacie wyszły z użycia, a śmieci wywożone 
były zwykłymi odkrytymi furmankami. W wyniku wojny Kraków cofnął się zatem w usu-
waniu nieczystości miejskich o kilkadziesiąt lat. Przestał funkcjonować skrzynkowy sys-
tem wywozu, a nie było powrotu do systemu dołów popiołowych, który zlikwidowano 
po wprowadzeniu skrzynek. 

Wojna spowodowała duży regres w działalności Zakładu. Ubyło sprzętu, którego nie re-
montowano. Był też rekwirowany na potrzeby wojny. Zakład stracił wielu pracowników 
powołanych do wojska. Doszły natomiast nowe zadania, na przykład czyszczenie miejsc, 
gdzie stacjonowały oddziały wojskowe przechodzące przez miasto. Było to poważnym 
problemem, gdyż stwarzało zagrożenie epidemiologiczne. Toteż naczelnik Zakładu sta-
rał się o przydzielenie jeńców wojennych do czyszczenia miasta, a gdy to nie skutkowało, 
zwracał się do prezydenta Krakowa o pozwolenie na wynajem zaprzęgów prywatnych.

WIELKI KRAKÓW PRYMITYWNIE CZYSZCZONY

Po zakończeniu I wojny światowej Kraków stał się miastem blisko 200-tysięcznym. Było to 
wynikiem znacznego poszerzenia granic administracyjnych i sfinalizowania przez prezy-
denta Juliusza Leo planu utworzenia Wielkiego Krakowa poprzez włączenie do niego kil-
kunastu ościennych gmin wiejskich. Toteż z roku na rok powiększał się zakres usług wyko-
nywanych przez Zakład Czyszczenia Miasta, którego siedzibę przeniesiono z koszar Straży 
Pożarnej do własnych obiektów administracyjnych przy ulicy Poselskiej 8. Powstała także 
baza sprzętu konnego przy ulicy Dojazdowej (przecznica od ul. Kościuszki w stronę Wisły). 

W kilka lat po wojnie, na początku lat 20., stan czyszczenia miasta oceniany był bardzo 
negatywnie przez ówczesny ZCM, co znalazło swój wyraz w jednym z pism do magistra-
tu z 1925 roku:
Wojna, związany z tem brak materiałów, brak sił pociągowych i roboczych zepchnęły system 
wywozu, popiołów w Krakowie do rzędu najprymitywniejszych, a cała działalność zakładu 
cz. m. polegać musiała na chęci uzyskania możliwie największej sprawności. Doły popio-
łowe po wolnościach pokasowane, istniejące w ich miejsce skrzynki metalowe z biegiem 
czasu zniszczały – popiół gromadzono w każdej realności na kupy, które Zakład własnemi 
skrzynkami do wozów ładować [musiał]. Wywóz odbywa się w ten sposób, że całe miasto 
podzielone jest na rewiry, w których kursują partje popielarskie złożone z 2 wozów i 6 ludzi 
wynoszących popiół w skrzynkach z podwórza na ulicę. Aby zapobiec roznoszeniu popio-c roznoszeniu popio-
łu przez wiatr zaprowadzono szereg wozów z pokrywami. Dzięki zwiększeniu liczby parni 
popielarskich nagromadzone po realnościach zaległości zniknęły a każda realność jest dzi-
siaj obsłużoną w okresie 5 do 6 dni. Że stan wywozu popiołów jest znośnym, najlepszym 
dowodem brak jakichkolwiek doniesień i notatek dziennikarskich. System obecny zupełnie 
prymitywny pomimo swej sprawności nie jest zalecania godnym na przyszłość i tylko tole-
rowanym być musi do chwili zaprowadzenia po realnościach skrzynek i wywozu automobi-
lami, na co odpowiednie wnioski zostały Magistratowi przedłożone.

Oferta zakładu ślusarskiego na dostarczenie wozu 
konnego typu „Smok” do transportu odpadów, 1912 
Archiwum Narodowe w Krakowie
 
Offer of locksmith company to deliver horse-drawn 
carriage for transporting waste a.k.a ‚Dragon’, 1912
The National Archives in Cracow 

MUNICIPAL MAINTENANCE SERVICE 
UNDER MAGISTRATE ADMINISTRATION 
(1906–1950)

From the earliest days of Municipal 
Maintenance Service (ZCM), it has serviced 
Kraków according to a scheme which 
divided the city into sectors. 

The most important duty of ZCM employees 
was garbage disposal. Street sweeping was 
performed by hand, but also with the use 
of horse-drawn carts with brooms mounted 
underneath. Waste removal, mostly ash 
from coal-fired household stoves, as well 
as litter, was done using specialised covered 
carts adapted for carrying up to 30 metal 
cans, each capable of holding 100 litres 
of waste. Since then, household waste 
has been deposited in these metal cans 
– or garbage bins.

WARTIME INCONVENIENCES

The bin-based disposal system came 
to a halt with the coming of the Great 
War. Landlords no longer could replace 
damaged bins, or tried to replace them 
with bins not adapted for transportation 
by the company’s “Dragon” carts. The latter 
were no longer maintained and fell into 
disrepair. Garbage had to be removed by 
regular open carts. As was often the case, 
also in the area of sanitation, the war had 
pushed the city back to an earlier era.
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„AUTOMOBILIZACJA” ZAKŁADU

Na wiosnę 1925 roku zespół pod przewodnictwem ówczesnego wiceprezydenta Krako-
wa Józefa Sarego przygotował koncepcję „automobilizacji” oczyszczania miasta. Posta-
nowiono zakupić dla Zakładu Czyszczenia Miasta nowoczesne ciężarówki do wywozu 
błota, polewania ulic oraz wywozu popiołu i śmieci domowych. Tabor konny pozostać 
miał jedynie do wywozu nieczystości z dołów kloacznych, których liczba regularnie ma-
lała w wyniku rozbudowy miejskiej kanalizacji.

Zamówienie na ciężarówki złożono w renomowanej francuskiej fabryce samochodów 
De Dion-Bouton (przejętej w 1927 roku przez Peugeota). Najpierw były to cztery zwy-
kłe ciężarówki do wywozu ulicznego błota oraz dwie polewaczki-zamiatarki. Po pół-
rocznym okresie próbnym dokupiono osiem ciężarówek krytych do wywozu sypkiego 
błota z samoczynnym wyładowaniem, cztery ciężarówki odkryte z samoczynnym wy-
ładowaniem, przeznaczone do wywozu płynnego błota, sześć polewaczek-zamiatarek 
i dwie polewaczki do kropienia ulic. Po rocznych próbach zakupiono jeszcze pod ko-
niec 1926 roku 15 samochodów specjalnych do wywozu popiołu i śmieci domowych, 
a dwa lata później dwie polewaczki-zamiatarki przystosowane do mycia gładkich na-
wierzchni drogowych.

W drugiej połowie lat 20. ZCM dysponował zatem 43 samochodami specjalistycznymi 
w pełni zaspokajającymi jego potrzeby. Ręczne zamiatanie ulic łączono z zamiataniem 
mechanicznym przez wykorzystanie samochodów-polewaczek. Z miasta wywożono 

Szkic do projektu nadwozia do zbierania popiołu 
na podwoziu samochodu 
De Dion-Bouton, lata 20. XX w.
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Sketch for bodywork design for ash collection 
on the chassis of the De Dion-Bouton car, 1920s.
The National Archives in Cracow
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w tym czasie ok. 100 tys. m3 popiołu i śmieci domowych, które składowano na dwóch 
wysypiskach: w Dębnikach za pałacem Lasockich (dzisiejsza ulica Tyniecka 18) oraz na-
przeciw fabryki Zieleniewskiego na Grzegórzkach (dzisiaj rejon ulic Grzegórzeckiej i alei 
Pokoju). Drogi dojazdowe do miejsc składowania odpadów niezbędne dla taboru samo-
chodowego utwardzano kruszywem z miejskich kamieniołomów, a śmieci plantowano 
na wysypisku używając kolejki wąskotorowej.

SYSTEM „SKRZYNEK POJEDYNCZYCH”

Po dyskusjach przyjęto koncepcję wywozu popiołu i śmieci w systemie „skrzynek po-
jedynczych”, tj. gromadzenia odpadów domowych w blaszanych pojemnikach, które 
opróżniane były przez pracowników ZCM na miejscu. Odrzucono system „skrzynek wy-
miennych” polegający na rym, że pojemniki pełne zabierano z posesji bez opróżniania 
z równoczesną wymianą na przywiezione pojemniki puste. Przeważył argument, iż sys-
tem ów wymaga podwójnej liczby pojemników oraz obawy przed zanieczyszczeniem 
miasta w trakcie wywozu napełnionych śmieciami pojemników na wysypisko. Ze wzglę-
dów epidemiologicznych zabroniono gromadzenia odpadów domowych poza pojem-
nikami: w dołach czy murowanych albo drewnianych śmietnikach. Władze miejskie usta-
liły parametry techniczne „skrzynek” na śmieci tak ujęte w piśmie urzędowym:

Skrzynki, których ilość dla każdej realności określona jest normaljami Zakładu, będą kształtu 
i pojemności jak dawniej, tj. 4boczne zwężone ku dołowi z przykrywą każda o pojemności 
100 litr. Różnicą w ich budowie będzie tylko to, obok zawiasów przykrywy będą miały po 
bokach dwa haki służące do zaczepiania skrzynki na pręcie wzdłuż automobili w chwili jej 
wysypywania.

Ostatecznie zaprowadzono pojemniki 110-Iitrowe, z 10-litrową rezerwą na niedosypa-
nie. Specjalistyczny tabor samochodowy ZCM, tj. ponad 40 jednostek przystosowanych 
do wywozu nieczystości, skraplania i oczyszczania ulic, garażował od połowy lat 20. 
w nowej bazie przy ulicy Barskiej 12, gdzie urządzono miejskie warsztaty konserwacyj-
no-naprawcze. Obiekty te przetrwały w niezmienionym stanie aż do 1939 roku.

REGULACJE USTAWOWE DLA GMIN

W 1928 roku na Zakład Czyszczenia Miasta nałożono wszystkie ustawowe obowiązki, 
jakie przewidywało dla polskich gmin Rozporządzenie Prezydenta RP (z mocą ustawy) 
z 16 marca 1928 o usuwaniu nieczystości i wód opadowych. Zgodnie z nim gminy li-
czące powyżej 10 tys. mieszkańców powinny były „czuwać, aby były zaprowadzone 
w dostatecznej liczbie publiczne i prywatne urządzenia do zbierania śmieci i odpad-
ków gospodarczych; usuwać śmiecie i odpadki z poszczególnych posesyj”. Ponadto 
duże gminy miały obowiązek wyznaczać tereny, gdzie należało usuwać nieczystości 
i śmieci oraz obowiązek określenia sposobu ich usuwania. Rozporządzenie zdefinio-
wało też nieczystości podlegające usuwaniu jako „wydaliny ludzkie i zwierzęce, ścieki, 
śmiecie i odpadki gospodarcze”.

W latach 30. Kraków jako jedno z pierwszych polskich miast miał już zorganizowany sys-
tem skrzynkowy usuwania odpadów. Jak już wspomniano, składowanie śmieci i odpa-
dów w zbiornikach murowanych czy drewnianych uznano za szkodliwe, gdyż były one 
„rozsadnikiem robactwa i bakterii”. Ale odpady i śmieci trafiały nie tylko na dwa miejskie 
wysypiska. Zasypywano nimi doły, sypano pod przyszłe drogi oraz wyrównywano nimi 
grunty budowlane. Był to jeden z argumentów przeciw budowie spalarni śmieci w Kra-
kowie. A spalarnię taką miał już Poznań. 

Samochody do transportu odpadów: Škoda 
Sentinel (dwa górne zdjęcia) i hiszpański Madrid 
bliźniaczo podobny do francuskich De Dion-
Bouton, lata 20. XX w. 
Archiwum Narodowe w Krakowie 

Waste trucks: Škoda Sentinel (two top pictures) 
and Spanish Madrid, twin similar to the French 
De Dion-Bouton, 1920s.
The National Archives in Cracow

PRIMITIVE CLEANING METHODS IN 
A GREAT CITY

Soon after the end of the Great War, 
Kraków became a city of 200 thousand 
souls. This came about largely as a result of 
significantly extending its administrative 
borders. Each year the demand for cleaning 
services grew, while the ZCM had only 
limited equipment, funds, and primitive 
methods at its disposal. Complaints to the 
Magistrate regarding this sorry state of 
affairs were commonplace, also from the 
cleaning personnel.



Obowiązkowemu usuwaniu przez gminę podlegały też nieczystości płynne. Były to doły 
kloaczne przy posesjach niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nieczystości 
te wywożono konnymi beczkowozami napełnianymi przy pomocy urządzenia o napę-
dzie parowym, zwanego maszyną Tallarda. 

„CZYŚCICIELE” MIASTA – ZMIANA NAZWY 
NA ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA W 1932 ROKU

Dynamiczny rozwój Zakładu Czyszczenia Miasta pociągnął za sobą niewielką, ale wy-
mowną zmianę jego nazwy. W 1932 roku przemianowano go na Zakład Oczyszczania 
Miasta. Akcentowano tym samym usuwanie nieczystości z obszaru gminy jako nowe 
zadanie wykonywane oprócz sprzątania miejskich ulic i placów.

Jak podają statystyki, w latach 1938–1939 powierzchnia placów i ulic przyjęta do 
oczyszczania stanowiła 60% terytorium ówczesnego Krakowa. Był to wysoki współ-
czynnik w porównaniu z innymi miastami. Wywozem nieczystości starych objęto ok. 
4600 nieruchomości (55% ludności Krakowa), a wywozem nieczystości płynnych bli-
sko 250 nie-ruchomości. Zainstalowano ok. 32 tys. blaszanych emaliowanych, zamy-
kanych, 110-litrowych pojemników na śmieci, co w pełni zaspokajało ówczesne zapo-
trzebowanie. Rozbudowa i zwiększenie wachlarza usług Zakładu Oczyszczania Miasta 
przyczyniły się do polepszenia stanu sanitarnego i warunków zdrowotnych panują-
cych w mieście, a także do estetyczniejszego wyglądu Krakowa. Wraz z powołaniem 
Zakładu Czyszczenia Miasta zaczęła kształtować się nowa grupa zawodowa – 250–300 
pracowników magistrackich utrzymujących się ze sprzątania Krakowa. Bezpośrednie 
zwierzchnictwo prezydenta miasta było dla nich powodem swoistej dumy i poczucia 
wyższości nad innymi zawodami. Warto wymienić różnorodne funkcje, jakie składały 
się na hierarchię zawodową owych, jak ich wówczas nazywano, „czyścicieli” Krakowa. 
Byli to pracownicy umysłowi (naczelnicy, radcy, urzędnicy etatowi), robotnicy wywo-
zu nieczystości (tzw. popielarze), kierowcy i mechanicy samochodowi, ślusarze, stola-
rze, rymarze, zamiatacze (etatowi i dniówkowi) oraz robotnicy wywozu nieczystości 
płynnych (tzw. tallardziści). Z początku pracownicy Zakładu pozbawieni byli jakichkol-
wiek świadczeń socjalnych. Dopiero pod koniec lat 20. na skutek żądań lewicowych 
związków zawodowych robotnicy pracujący przy wywozie popiołu zaczęli dostawać 
ubrania ochronne oraz bilety do łaźni. Ale i tak niektórzy z nich musieli sami zapewnić 
sobie narzędzia pracy, jak łopaty czy miotły.

WOJNA I OKUPACJA – WRACA WYCOFANY TABOR KONNY

We wrześniu 1939 roku Zakład Oczyszczania Miasta w Krakowie liczył ok. 300 pracowni-
ków. Lata okupacji spowodowały ogromne spustoszenie wśród załogi. Ubyło też sprzę-
tu. Zaraz na początku wojny 12 samochodów do wywozu nieczystości ewakuowano 
do Lwowa. Z braku sprzętu zaczęto z powrotem wykorzystywać do wywozu odpadów 
pojazdy konne, wycofane praktycznie z eksploatacji przed dziesięcioma laty i używane 
jeszcze do wywozu nieczystości kloacznych. Stajnie dla koni urządzone zostały w po-
mieszczeniach przy ul. Dojazdowej, gdzie trzymano konie również w latach 20., a po 
znacznym ograniczeniu taboru konnego wykorzystywano na magazyny. Bardzo pogor-
szyło się oczyszczanie miasta obejmujące jak dawniej usuwanie nieczystości stałych, wy-
wóz nieczystości płynnych oraz sprzątanie ulic i placów. Złą sytuację utrudniło jeszcze 
włączenie przez Niemców do Krakowa w 1941 roku 30 podkrakowskich gmin wiejskich. 
Były one pozbawione kanalizacji, a ich mieszkańcy nie mieli wielkomiejskich nawyków 
w utrzymywaniu czystości wokół domów i na ulicach.

s. 87
Sukiennice 
Fot. Fr. Christ, lata 50. XX w.  
Archiwum Narodowe w Krakowie

s. 87
Cloth Hall
Photo by Fr. Christ, 1950’s
The National Archives in Cracow 

Od góry: notatka z uzasadnieniem zakupu 
dla Zakładu Czyszczenia Miasta 8000 skrzynek 
na odpady, 1925
Donos z 1919 r. 
Artykuł z 1920 r.  
Archiwum Narodowe w Krakowie
 
From the top: A note with justification 
of purchase 8000 waste boxes for the Municipal 
Maintenance Service, 1925
Delation from 1919
1920 article
The National Archives in Cracow
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Pewna poprawa w pracy Zakładu nastąpiła po ataku Niemców na Związek Radziecki 
w czerwcu 1941 roku. Po zajęciu Lwowa Niemcy skierowali do Krakowa wspomniane 
już 12 samochodów do wywozu nieczystości, wzrosła też liczba pracowników – do 350 
osób. W Zakładzie znalazła zatrudnienie m.in. duża grupa krakowskich nauczycieli ze 
szkół pozamykanych przez okupanta.
 

NIEMIECKI „ORDNUNG MUSS SEIN”

Historię Zakładu Oczyszczania Miasta w Krakowie w czasach niemieckiej okupacji opisuje 
m.in. „Kronika Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie”, której pierwsza część 
powstała w lutym 1966 roku. Jest ona w wielu miejscach swoistym zbiorem wspomnień 
osób, które dobrze pamiętały jeszcze wojnę. I choć ich relacja przesiąknięta jest dydaktycz-
nym patosem lat 60., dobrze oddaje upokorzenie, jakiego doznawali od Niemców Polacy. 
Oto jak według „Kroniki” niemieckie kierownictwo traktowało pracowników Zakładu:
W sposób szczególny, poprzez swoje bezwzględne postępowanie i okrucieństwa zapisał się 
w pamięci pracowników Zakładu hitlerowiec Dietmer, który przez pewien czas sprawował 
funkcję dyrektora. Godnym Dietmera okazał się Armstein i inni. Dietmer szczególnie lubował 
się w katowaniu. Za najmniejsze uchybienie, a najczęściej zupełnie bez powodu, ot tak, dla sa-
mej przyjemności, bił i kopał, gdzie popadło. Odczuli to na własnej skórze tacy pracownicy jak 
Jan Wołgajew, Michał Gałka, Leopold Feliksiewicz, Władysław Ozimek, Cygan i wielu innych, nie 
wyłączając dyrektora Zakładu – inż. H. Wojciechowskiego. Ten sam Dietmer wysłał kilkunastu 
ludzi spośród pracowników Zakładu Oczyszczania do obozu koncentracyjnego w Płaszowie.

„Kronika” odnotowuje też przypadki z życia wzięte. Oto Polak przy pomocy Niemców 
wysyła swego rodaka do obozu koncentracyjnego, a tego z kolei ratuje pewna Niemka. 
Opisano to tak:

Otóż zdarzyło się, że jeden z hitlerowskich dygnitarzy – urzędnik magistratu – przysłał swój 
samochód do umycia do naszego Zakładu. Było to już późnym wieczorem. Samochód miał 
być gotowy rano. W tym czasie w Zakładzie robotnicy dyżurowali, by zapobiec ewentual-
nym rabunkom mienia Zakładu. Krytycznego wieczoru dyżur w garażu pełnili dwaj kierow-
cy – Boczeń i Barteczko. Szofer volksdeutch, który prowadził ów samochód, kazał im umyć 
i nasmarować samochód, mimo że miał to sam osobiście wykonać. Dyżurujący jednak nie 
wykonali polecenia. Rano więc szofer wyjechał nie wymytym wozem. Zameldował swojemu 
zwierzchnikowi, że mimo polecenia Boczeń i Barteczko samochodu nie wymyli. Wtedy ów 
zwierzchnik nie wiadomo dlaczego właśnie Barteczkę kazał aresztować i osadzić w obozie 
„Liban” w Płaszowie. Wydostał się stamtąd Barteczko po interwencji Niemki von Borgen. Bar-
dzo to nietypowy epizod. Polak za sprawą Polaka – który zdradził swój naród, wybierając za 
cenę łatwiejszego życia służalstwo wobec najstraszniejszych w historii oprawców ludzkości 
– wpadł w szpony hitlerowskich oprawców. Z tej zgotowanej przez Niemców kaźni ratuje 
Polaka – Niemka. Tak, zdarzały się i takie przypadki.

PO WOJNIE – HOLZGAZ I KARBIDOWA LAMPA

Zajęcie Krakowa przez armię sowiecką w styczniu 1945 roku zapoczątkowało nowy etap 
w działalności Zakładu. Jego pracownicy przystąpili od razu do odbudowy pomieszczeń 
biurowych i garaży w bazie firmy przy ul. Barskiej 12. Nieremontowane przez Niemców 
budynki ucierpiały dodatkowo w wyniku wysadzenia mostu Dębnickiego przez cofające 
się wojska niemieckie. Zawaliły się stropy i oszklone części dachu garaży, okna wyleciały 
z futrynami. Armia niemiecka zarekwirowała kilkadziesiąt przedwojennych samocho-
dów oraz wyposażenie warsztatów. To, co pozostało, rozkradali szabrownicy, przed któ-
rymi mienia Zakładu bronić musieli sami pracownicy. 

Ulica Floriańska zimą 
Fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1937
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
 
Floriańska Street in winter
Photo by Photographic Agency „Światowid”, 1937
The Historical Museum of Cracow 



Bilans lat wojennych okazał się zatrważający. Po wyzwoleniu do wywozu nieczystości 
stałych używano nadal głównie taboru konnego – jak przed dwudziestoma laty. Prze-
szklone pierwotnie dachy garaży przy ul. Barskiej 12 zabito deskami, bo brakowało szkła. 

W warsztatach uruchamiano pierwsze samochody z tzw. demobilu przydzielone przez 
władze miasta. Brakujące części zamienne dorabiano ręcznie, a mechanicy pracowali 
często przy lampach karbidowych. Brakowało wszystkiego: narzędzi, materiałów, paliw 
i ludzi. Mimo to pod koniec 1945 roku Zakład miał już 28 samochodów, ale w tym tylko 
dziewięć specjalistycznych (polewaczki i samochody asenizacyjne). Taborów nie był do-
stosowany do wywozu nieczystości, bo – jak już wspomniano – pochodził z zasobów 
wojskowych (dodge, mercedesy, ople, gmg). Z braku benzyny baki napełniano gazem 
drzewnym – tzw. holzgazem, który produkowany z wielkim trudem, rujnował jednak 
silniki napędzanych nim samochodów. Toteż przeważał tabor konny. Znacznie zmniej-
szyła się liczba pojemników na śmieci w obsługiwanych posesjach. Z 32 tys. pojemników 
w 1938 roku pozostało po wojnie zaledwie 6 tys.

Praca przy oczyszczaniu Krakowa nadal należała do zajęć niewdzięcznych i mało płat-
nych. Mimo to w powojennym Zakładzie Oczyszczania Miasta byli ludzie, którzy po-
trafili przepracować tam kilkadziesiąt lat. Dostrzega ich zakładowy kronikarz, pisząc 
w „Kronice” MPO:
Mamy dziesiątki pracowników, którzy przez całe swe życie pracowali w naszym przedsię-
biorstwie (Zakładzie). Wśród nich szereg takich, których synowie bądź córki – także związały 
się pracą z MPO, by wymienić tu Gazdów, Śliwów, Kruczków, Wójcików, Kasinów, Stanisława 
Barana, Karola Barana.

Ludzie ci na pytanie, co jest przyczyną ich długiej pracy, udzielają prostych odpowiedzi przy-
toczonych w „Kronice”: wrośliśmy w ten zakład, człowiek przywiązuje się do swojego miejsca 
pracy; sami remontowaliśmy własnymi rękoma warsztaty po wojnie, jakżeby można porzu-
cić (J. Wichman, J. Izdebski, S. Konik); w Zakładzie znalazłem możliwość pracy w latach, gdy 
o pracę było bardzo ciężko, może i trudno w to uwierzyć, ale polubiłem swą pracę, w rejonie, 
który zamiatam, wiele lat wszyscy mnie znają i ja ich znam, czuję się tam właśnie potrzebny 
(F. Zabłocki – zamiatacz).

POWIĘKSZA SIĘ ZAKŁAD I POTRZEBY MIASTA

Zakład Oczyszczania Miasta już w pierwszym roku po wojnie objął oczyszczaniem tę 
samą powierzchnię ulic i placów, a wywozem nieczystości tę samą liczbę nieruchomo-
ści, co przed wojną. Ponadto prowadził 15 szaletów publicznych. Nie zmieniła się jego 
struktura organizacyjna. Oddział oczyszczania ulic i placów zawiadywał jak przedtem 
pięcioma obwodami, oddział wywozu nieczystości stałych obsługiwał kilka rejonów, 
podobnie jak oddział wywozu nieczystości płynnych dysponujący kilkoma ekipami 
tzw. fekalistów.

Poprawa wyposażenia Zakładu nastąpiła w latach 1949–1950. W roku 1950 Zakład miał 
już 60 samochodów, w tym 18 specjalistycznych. W tym czasie zwiększyła się aż o po-
łowę w stosunku do 1945 roku powierzchnia ulic i placów przyjętych do oczyszczania. 
Prawie o tyle samo wzrosła liczba nieruchomości objętych wywozem nieczystości sta-
łych i nieczystości płynnych. Zmalała natomiast liczba pojemników na odpady. Z 6 tys. 
w 1945 roku pozostało zaledwie 5 tys. Jak na ówczesną liczbę mieszkańców Krakowa, 
było to pięciokrotnie za mało. Kraków liczył już bowiem ponad 300 tys. mieszkańców.

MOTORISATION OF THE COMPANY

In the spring of 1925 the city cleaning 
services underwent motorisation. 
A decision was made to purchase for 
the Municipal Maintenance Service (ZCM) 
new lorries for mud, ash, and garbage 
disposal, and for road sprinkling.

In the second half of 1920s, ZCM owned 43 
specialised vehicles fully meeting its needs. 
Manual and motorised street sweeping was 
employed, where sprinkler lorries aided in 
the manual task.

A “SINGLE BIN” SYSTEM 

After some discussion it was also decided 
that a more modern and efficient solution 
to ash and garbage disposal would be 
to abandon the old “replacement bin” 
system, in which a full bin was removed 
from premises without emptying, 
while an empty replacement was left 
behind. Instead, a “single bin” system was 
implemented, in which full bins were 
emptied out in-situ by ZCM employees.

NAME CHANGE

In the wake of dynamic development 
of the Municipal Maintenance Service, 
a small but telling change was enacted. 
In 1932, the company renamed itself to 
Municipal Cleaning Service (ZOM), in order 
to accentuate its new responsibilities in 
removing waste from municipality premises 
in addition to cleaning streets and plazas. 
Between 1938 and 1939 the area of plazas 
and streets covered by the company 
services amounted to 60% of Kraków’s total 
area. This was a large fraction, as compared 
to other cities.

WWII – THE RETURN OF THE HORSE-
DRAWN CART

Further development of the city 
maintenance system was however stopped 
in its tracks by the Second World War 
erupting in Europe. Years of occupation 
decimated company employees (it 
employed 300 people at the onset of 
the war) and equipment availability. 
Horse-drawn carts had to be once again 
put to work. Personnel suffered from 
the draconian rule of the occupying 
administration, and work conditions were 
downright horrid.
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CHRONICZNY DEFICYT SPRZĘTU I LUDZI

Tak znaczący deficyt pojemników powodował, że śmieci gromadzone były po domach 
luzem. Pracownicy Zakładu ładowali je łopatami do pojemników, a następnie po ich wy-
niesieniu z posesji wysypywali ręcznie na zwykłe ciężarówki nakrywane płachtami, aby 
zapobiec samoczynnemu rozpylaniu popiołu i spadaniu nieczystości na ulicę podczas 
jazdy. Równie ciężka i niewdzięczna była praca zamiataczy ulic dysponujących jedynie 
miotłą, łopatą i ręcznym wózkiem. Jak widać, II wojna światowa, podobnie jak i pierwsza, 
cofnęła oczyszczanie miasta o całą epokę.

Pod koniec lat 40. w Krakowie zaczęło brakować rąk do pracy. 450-osobową załogę Zakła-
du Oczyszczania Miasta należało powiększyć o 50–100 osób. O nowych pracowników było 
jednak coraz trudniej, bo gwałtownie wzrastało zatrudnienie w przemyśle, budownictwie 
i innych gałęziach powojennej gospodarki. Pod Krakowem zaś powstawała Nowa Huta, 
która dawała zatrudnienie tysiącom ludzi, drenując rynek pracy, a z drugiej strony – jako 
nowa dzielnica Krakowa – wytwarzała coraz większą ilość nieczystości do usunięcia.

Ulica Poselska zimą
Fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1936
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
 
Poselska Street in winter
Photo by Photographic Agency „Światowid”, 1936
The Historical Museum of Cracow 

DIFFICULTIES OF THE POST-WAR PERIOD 

Just one year after the war, the Municipal 
Cleaning Service (ZOM) was already 
servicing the same area of streets and 
plazas, and the same number of buildings 
as before the war. Between 1949 and 1950, 
better equipment and machinery were 
acquired. By 1950, the company had at its 
disposal 60 cars, including 18 specialised. 
Relative to 1945, the total serviced area of 
streets and plazas increased by 50%, while 
the number of available bins fell. In 1945 
that number barely reached 5 thousand – 
whereas a city the size of Kraków required 
five times as many. Residents were leaving 
garbage in heaps in front of houses, until 
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PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE W RESORCIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wraz z powojenną odbudową kraju, w którą włączył się i krakowski Zakład Oczysz-
czania Miasta, dokonywało się upaństwowienie polskiej gospodarki i jej centralizacja. 
Skutkiem tych przemian było też „upaństwowienie” samorządu terytorialnego. Zaraz po 
wojnie wprowadzono wzorowany na Związku Radzieckim system rad narodowych, któ-
ry w 1950 roku przekształcono w system terenowych organów jednolitej władzy pań-
stwowej. Takim organem stały się rady narodowe, co oznaczało ostateczną likwidację 
autonomicznego samorządu terytorialnego.
Zmieniło to zasadniczo status firm komunalnych. Zostały one podporządkowane ad-
ministracji centralnej, w imieniu której nadzór nad nimi wykonywały organy terenowe 
tejże administracji. Jako ogniwo gospodarki nakazowo-rozdzielczej podlegały central-
nemu planowaniu gospodarczemu. Stały się zatem usługowymi przedsiębiorstwami 
państwowymi użyteczności publicznej, działającymi w sektorze gospodarki komunal-
nej, podległymi Ministerstwu Gospodarki Komunalnej.

NARODZINY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA W KRAKOWIE

Przedwojenny Zakład Oczyszczania Miasta stał się zatem 2 lutego 1951 roku Miejskim 
Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie, które powołane zostało zarządzeniem 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie. Zwierzchni nadzór nad Przedsiębior-
stwem objął minister gospodarki komunalnej, a nadzór bezpośredni krakowska Miejska 
Rada Narodowa. Przedmiotem działalności MPO stało się: „oczyszczanie, skrapianie i wy-
wóz z ulic miasta śmieci, śniegu, błota, lodu, wywóz nieczystości i odpadków gospodar-
czych oraz fekalii z realności w mieście i zaopatrywanie realności w odpowiednie zbior-
niki na popiół i śmieci (kubły)”. 

W 1948 roku Kraków rozszerzył swoje granice administracyjne poprzez włączenie do mia-
sta kolejnych terenów podmiejskich. W 1949 roku rozpoczęła się budowa Nowej Huty – 
odrębnego miasta, które administracyjnie pozostało jednak częścią Krakowa. Spowodo-
wało to gwałtowny wzrost zadań stawianych przed nowo powołanym przedsiębiorstwem.

7 września 1951 roku utworzony został oddział terenowy MPO w Dzielnicy Nowa Huta. 
Wykonywał on samodzielnie na terenie Nowej Huty wszystkie zadania MPO. Cztery lata 
później zarządzeniem Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie powoła-
no w miejsce dotychczasowego Oddziału Dzielnicowe Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
w Nowej Hucie, które było samodzielną jednostką organizacyjną, niezależną od MPO 
w Krakowie. Podział MPO na dwa odrębne przedsiębiorstwa nie przetrwał długo. W 1957 
roku zostały one połączone, a w MPO powstał Oddział Nowa Huta. 
W latach 50. powierzchnia ulic i placów przyjęta do oczyszczania wzrosła dwukrotnie 
w stosunku do lat powojennych, wywożono rocznie ponad 400 tys. m3 nieczystości sta-
łych i ponad 29 tys. m3 płynnych. Oprócz tego MPO rozpoczęło produkcję kompostu, 
sprzedawanego następnie działkowiczom oraz zakładom utrzymania zieleni miejskiej. 
Liczba zatrudnionych pracowników wzrosła do ponad 540. Kraków z Nową Hutą liczył 
wówczas już 450 tys. mieszkańców.

POWOJENNY TABOR – POLSKIE STARY I CZESKIE ŠKODY

Upaństwowienie gospodarki i dominacja przemysłu ciężkiego zahamowały w latach 
50. rozwój sektora usług, w tym także sektora usług komunalnych. W tym czasie polskie 
przedsiębiorstwa komunalne były zapóźnione i niedoinwestowane, chociaż wiele z nich 
– tak jak krakowskie MPO – regularnie przekraczało swoje plany roczne.

Ził 157 z pługiem wirnikowym, lata 60. XX w.
Archiwum MPO Kraków 

Ził 157 with rotary plow, 1960’s
MPO Kraków Archive

s. 92 
Cysterna z wodą na płycie Rynku Głównego
Fot. Henryk Hermanowicz, lata 60. XX w.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

p. 92 
Sprinkler truck on Main Market Square
Phot by Henryk Hermanowicz, 1960’s
The Historical Museum of Cracow 

ZOM personnel could collect it using 
shovels and regular trucks merely covered 
with tarp. Similarly hard and undignified 
work had to be performed by city sweepers, 
equipped merely with a broom and a hand-
pulled cart. Much as the first one did, the 
second world war again plunged the city 
back to an earlier era.

CENTRALLY CONTROLLED (1951–1993)

Happening hand in hand with the 
rebuilding of the state from wartime 
devastation was nationalisation and 
centralisation of Polish economy. The 
political transformation also spelled 
the end of local governance. Soon after 
the war, a system of national councils 
(“soviets”) modelled after the Soviet Union 
was instated. Accordingly, the status of 
municipal services was changed, and they 
became centrally controlled via field bodies 
of state administration. Forming one of the 
links in the chain of prescriptive-distributive 
economy, they were subject to central 
planning – i.e., they were transformed into 
state-owned companies of the communal 
sector under the Ministry of Communal 
Services.



Jesienią 1956 roku nowe kierownictwo partyjno-rządowe dokonało korekty planu gospo-
darczego, krytykując jednocześnie wykonanie narodowego planu 6-letniego, kończące-
go się w 1955 roku. Część środków inwestycyjnych przesunięto na rozwój sektora usług. 
W połowie lat 50. krakowskie MPO posiadało 71 pojazdów, w rym 31 zwykłych samocho-
dów ciężarowych, którymi wywożono nieczystości stałe, pięć samochodów asenizacyj-łe, pięć samochodów asenizacyj-e, pięć samochodów asenizacyj-
nych, 13 beczkowozów do polewania ulic i trzy zamiatarki trójkołowe. Reszta to samocho-
dy stare, wymagające częstych napraw i remontów. Nadal bardzo brakowało pojemników 
na odpady. W roku 1954 było ich w użyciu niecałe 6 tys., gdy potrzeby miasta były kilka-
krotnie większe. W 1957 roku, dzięki odgórnemu doinwestowaniu, przedsiębiorstwo zaku-
piło 45 nowych samochodów star 20, z których pięć przystosowanych do polewania ulic, 
a cztery do wywozu nieczystości płynnych. Reszta to zwykłe samochody ciężarowe z od-
krytą skrzynią do załadunku. Dokupiono 1300 nowych pojemników na odpady. Znacznie 
zwiększyła się załoga – aż o 200 nowych pracowników (do 770 osób). Powiększenie tabo-
ru i załogi sprzyjało lepszej pracy, ale w MPO była ona nadal ciężka. Ciężarówki star były 

Nowa Huta
Fot. Henryk Hermanowicz, lata 60. XX w.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
 
Nowa Huta
Photo by Henryk Hermanowicz, 1960’s
The Historical Museum of Cracow 
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wadliwie skonstruowane, wadliwie wykonane i niewygodne w użyciu. Miały wysoko osa-
dzoną skrzynię do załadunku, do której ręcznie wysypywane były śmieci z kubłów. Wyma-
gało to sporego wysiłku od ładowaczy. Skrzynie starów były odkryte, co utrudniało trans-
portowanie odpadów. Podczas transportu nakrywano je brezentowymi płachtami, co i tak 
nie zabezpieczało przed unoszeniem odpadów przez pęd powietrza w czasie jazdy.

Pierwsze wyspecjalizowane samochody do wywozu nieczystości stałych MPO otrzymało 
w roku 1959. Były to bezpylne, czyli posiadające szczelną skrzynię załadowczą czeskie 
samochody �koda. Tabor powiększono także o cztery polewarki tej marki i pięć kolej-�koda. Tabor powiększono także o cztery polewarki tej marki i pięć kolej-koda. Tabor powiększono także o cztery polewarki tej marki i pięć kolej-
nych polewarek star 20. Pozwoliło to wycofać z eksploatacji ostatnie ciężarówki De Dion-
-Bouton zakupione jeszcze przed wojną i używane przez ponad 30 lat. W 1960 roku MPO 
posiadało już 107 pojazdów, w tym 24 samochody bezpylne, dziewięć asenizacyjnych, 
31 polewarko-zmywarek, 42 samochody ciężarowe i jeden samochód osobowy.

TRADYCYJNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

W latach 60. systematycznie zwiększały się wskaźniki dotyczące usług świadczonych 
przez MPO na rzecz miasta. W roku 1961 wywieziono 426 tys. m3 nieczystości stałych 
od 367 tys. mieszkańców, tj. 84% wszystkich mieszkańców Krakowa. W roku 1964 to już 
557 tys. m3, od 422 tys. mieszkańców (11,8 tys. nieruchomości). Liczba koszy ulicznych 
w mieście wzrosła w tym czasie z 18,8 tys. do 34,5 tys., co zlikwidowało ich stały niedo-
bór, tak dokuczliwy w poprzednich latach. Wywóz nieczystości płynnych odbywał się na 
bieżąco. Miejskich szaletów w roku 1961 było 26, a w roku 1964 już 31.

Od czasów przedwojennych nie zmieniła się natomiast metoda składowania odpadów 
stałych. Wysypywano je na składowiska, którymi były naturalne albo sztucznie utworzo-
ne zagłębienia terenu na obszarze miasta lub poza nim. W latach 50. i 60. wykorzysty-
wane były w ten sposób wyrobiska fabryki nawozów sztucznych „Bonarka” (ul. Fredry), 
bagienne tereny przy ul. Kobierzyńskiej (okolice dzisiejszego centrum handlowego TE-
SCO) i zakole Wisły przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (obecnie ogródki działkowe). 
Oprócz tego śmieci z Krakowa trafiały do dołów powstałych po wydobyciu gliny na po-
trzeby cegielni w Marszowcu i Bibicach (gmina Zielonki).

NOWA BAZA PRZY UL. NOWOHUCKIEJ 1

W 1964 roku krakowskie MPO dysponowało już 136 pojazdami, w tym 35 pługami odśnież-
nymi i sześcioma zmechanizowanymi piaskarkami służącymi do likwidacji gołoledzi. To 
kolejny przełom, bo – jak dotąd – odśnieżanie wykonywane było ręcznie. Przyrost taboru 
spowodował, że dotychczasowe garaże w bazie przy ulicy Barskiej 12, pochodzące z lat 
1922–1923 i przystosowane do obsługi 30–40 pojazdów, okazały się o wiele za małe. Samo-
chody garażowały na placu postojowym przed budynkiem administracyjnym lub na ulicy. 

Toteż decyzja o budowie nowej bazy dla MPO zapadła jeszcze w latach 50., ale jej bu-
dowę w Czyżynach przy ul. Nowohuckiej 1 rozpoczęto dopiero w 1964 roku. Przejęcie 
w użytkowanie nowej bazy garażowo-warsztatowej nastąpiło w maju i czerwcu 1969 
roku. Zajmowała ona powierzchnię 4,8 ha. Powierzchnia zabudowań –13,5 tys. m2, kuba-
tura budynków i zabudowań – 62 tys. m3. Oddane w 1969 roku pomieszczenia traktowa-
no jako pierwszy etap rozwoju zaplecza garażowo-warsztatowego.

Na terenie nowej bazy powstał budynek administracyjny. Zapewniono pracownikom 
zaplecza technicznego odpowiednie pomieszczenia sanitarno-socjalne. Nie poprawi-
ły się natomiast ciężkie warunki pracy ładowaczy wywozu nieczystości i pracowników 

THE BIRTH OF A NATIONAL COMPANY 

On 2nd February 1951 the interwar 
Municipal Cleaning Service (ZOM) was 
renamed Municipal Cleaning Company 
(MPO). Its duties were defined as: “cleaning, 
sprinkling and disposing of garbage, snow, 
mud, ice, sewage and debris from the city 
premises, and providing serviced buildings 
with garbage bins”.

In 1948 Kraków expanded its administrative 
territory by incorporating neighbouring 
suburbia. In 1949 the construction of Nowa 
Huta, was commenced. This new and 
separate city was to be governed under 
Kraków administration. As a result, a sudden 
inrush of new duties strained the fledging 
company.

By the 1950s, the process of nationalisation 
of economy and industry halted 
development of the services sector, 
including communal services. The 
companies were underfunded and 
operating on outdated equipment. Around 
1955 the MPO in Kraków had at its disposal 
71 vehicles, including 31 regular lorries for 
transportation of solid waste, five sanitation 
vehicles, 13 tanker lorries for sprinkling road 
surfaces, and 3 sweepers. The remainder 
consisted of old, dilapidated cars requiring 
constant maintenance. Shortage of garbage 
bins remained a standing issue.

In 1957, thanks to centrally-prescribed 
funding, 45 new Star 20 vehicles were 
procured, five of which were converted into 
road sprinklers, and four into tanker lorries 
for transporting sewage. The remaining 
lorries were of regular open-box type. 
Additionally, 1300 new bins were acquired, 
and the personnel of the company 
expanded with 200 new employees (now 
totalling 770). 

First specialised garbage lorries 
(manufactured by �koda) were received 
in 1959. 



oczyszczania ulic. Długi cykl budowy – około 10 lat od zaprojektowania do zakończenia 
budowy – spowodował, że w momencie oddania bazy do eksploatacji była ona przesta-
rzała technicznie i mało funkcjonalna. Wykonawca nie ustrzegł się również przed wielo-
ma usterkami technicznymi, których usunięcie trwało kilka lat po zakończeniu budowy. 
Polepszyło się jednak zaplecze techniczne przedsiębiorstwa, co przyczyniło się z kolei 
do zwiększenia przydziałów nowocześniejszego taboru i specjalistycznego sprzętu. Po-
jazdy z silnikami wysokoprężnymi umieszczono w ogrzewanych garażach. Dzięki temu 
nie było już trudności z ich porannym rozruchem, szczególnie uciążliwym w zimie. Na-
praw nie wykonywano już na wolnym powietrzu, ale w zamkniętych i ogrzewanych po-
mieszczeniach hali warsztatowej oraz stacji obsługi samochodów. Pracownicy warszta-
towi korzystali z odpowiednio urządzonego zaplecza socjalno-sanitarnego.

W tych warunkach możliwa była sprawna obsługa specjalistycznych samochodów 
z importu. Były nimi polewaczka �koda RTH, a od 1968 roku ulepszona skoda RTH-AKV. 
W roku 1987 MPO otrzymało pierwszą samobieżną zamiatarkę samochodową merce-
des-benz sprowadzoną z RFN, a w latach 1969–1970 kilka zamiatarek czeskich „orkan”.

WYSYPISKO MIEJSKIE „BARYCZ” I WYSYPISKA DZIELNICOWE

Pod koniec lat 60. Kraków liczył już 450 tys. mieszkańców. Z roku na rok rosła ilość śmieci 
do składowania. Dlatego w 1970 roku doszło do zawarcia porozumienia między MPO 
i Kopalnią Soli w Wieliczce o urządzeniu wysypiska w wyeksploatowanym złożu soli ka-
miennej „Barycz”, znajdującym się w granicach administracyjnych Krakowa. Teren ten zo-
stał zdegradowany przez kopalnię na skutek tego, że sól była wypłukiwana wodą i pozy-
skiwana z solanki. Powstały 20-30-metrowe zapadliska terenu wypełnione wodą, które 
zgodnie z dotychczasową praktyką mogły zostać wykorzystane do składowania śmieci.

Wysypisko „Barycz” w momencie objęcia go przez MPO podzielone zostało na trzy etapy. 
Każdy etap obejmował w przybliżeniu 1/3 całego terenu, który miał być zagospodaro-
wany kolejno zgodnie z numeracją poszczególnych etapów. W grudniu 1974 roku odda-
no do użytku I Etap składowiska, i to jeszcze przed zakończeniem prac adaptacyjnych. 
Brakowało m.in. dróg dojazdowych, oczyszczalni ścieków, miejsca do manewrowania. 
Powodowało to częste awarie sprzętu i jego wymuszone przestoje, naruszenie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Równolegle analizowana była koncepcja tworzenia 
składowisk dzielnicowych. Dla ówczesnej dzielnicy Podgórze składowisko takie przewi-
dywane było w miejscowości Kulerzów (gmina Mogilany), a dla Śródmieścia i Krowodrzy 
w mydlnickich kamieniołomach oraz w miejscowości Płaza koło Chrzanowa.

Samochody star 21 i czeskie škody 706 w nowej bazie 
MPO Kraków przy ul. Nowohuckiej 1, lata 60. XX w.   
Archiwum MPO Kraków
 
Star 21 and Czech Škoda 706 cars in new MPO Kraków 
base at Nowohucka Street 1, 1960’s
MPO Kraków Archive

TRADITIONAL METHODS OF WASTE 
DISPOSAL

The method of disposing of solid waste 
has remained unchanged ever since the 
interwar period. These materials were 
traditionally dumped on landfills, consisting 
of either natural or artificial depressions in 
the ground, both within and outside the 
city. In the 1950s and 1960s, excavations 
from mining as well as marshy areas and the 
bend of Vistula were used for this purpose. 
Additionally, Kraków’s garbage was dumped 
in clay pits dug out by local brickworks. 
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ROSNĄ POTRZEBY, BRAKUJE ZDOLNOŚCI WYWOZOWYCH

Na początku lat 70. sformułowano nową politykę społeczno-ekonomiczną. Zgodnie 
z nią miał nastąpić szybki wzrost gospodarczy i poprawa warunków życia. Podobnie jak 
w roku 1956 dokonano korekty narodowego planu gospodarczego, przesuwając część 
środków inwestycyjnych na rozwój usług. Dzięki temu krakowskie MPO powiększyło 
i modernizowało specjalistyczny tabor. W latach 70. wyeksploatowane czeskie �kody, 
których import w latach 60. zmalał w wyniku odgórnych ograniczeń, zastępowane były 
powoli przez polskie stary 25 i jelcze JP 315. Te ostatnie posiadały już urządzenie do cał-
kowicie mechanicznego załadunku pojemników. 

Kolejne śmieciarki sprowadzone do MPO na początku lat 70. to jelcze JP1100 przystoso-
wane do załadunku pojemników o pojemności 1100 litrów, nazywanych kontenerami. 
Dotychczas stosowane pojemniki 110-litrowe opróżniane były przez kilkuosobową bryga-
dę. Pojemniki 10-krotnie większe pozwalały na zredukowanie pracy wielu ładowaczy, co 
miało duże znaczenie wobec dotkliwego braku rąk do pracy. W 1974 roku na ulicach Kra-
kowa pojawił się pierwszy „kontenerowiec”. Równocześnie poszerzano tabor o samochody 
małe, pomocne w zbieraniu i wywożeniu zmiotków ulicznych, zawartości ulicznych koszy 
na śmieci, odpadów znajdujących się w podwórkach o ciasnych bramach wjazdowych. 
Pojazdem przeznaczonym do takich prac był multicar importowany w latach 70. z NRD. 

W latach 70. powstawały w Krakowie nowe, duże osiedla mieszkaniowe. Z roku na rok 
rosły też zadania wyznaczane przez władze dla MPO. W 1979 roku dwukrotnie wzro-
sła wartość usług świadczonych przez MPO w stosunku do roku 1975, a o blisko 30% 
ilość wywiezionych odpadów stałych – do 1200 tys. m3. Miasto liczyło już w tym czasie 
650 tys. mieszkańców. Nowym zadaniem od kwietnia 1976 roku było oczyszczanie Ska-
winy, Wieliczki i Niepołomic. W tym samym roku MPO przejęło wysypisko w Skawinie. 
Realizacja tych zadań nie była łatwa. W połowie lat 70. krakowskie MPO zatrudniało już 
ponad tysiąc pracowników. Pierwszoplanowym zadaniem dyrekcji było utrzymanie tego 
stanu zatrudnienia, gdyż wciąż bardzo dużo osób odchodziło z pracy lub ją porzucało. 
Co roku wymieniała się w ten sposób 1/4 załogi. 

Powodem tak dużej fluktuacji były przede wszystkim niskie zarobki i ciężkie warunki 
pracy. Wiele czynności wykonywanych wcześniej ręcznie zmechanizowano, ale nie do 
końca. Ponadto wywóz nieczystości stałych i ciekłych czy odśnieżanie ulic odbywały się 
na wolnym powietrzu i w zmiennych warunkach atmosferycznych. A właśnie te prace 
jako nisko kwalifikowane były najniżej wynagradzane. Toteż pracownicy należący do tej 
grupy odchodzili z MPO najczęściej. 

NOWE TECHNIKI WYWOZU

O ile na początku lat 70. główną przeszkodą w wykonywaniu planów rocznych był niedobór 
pracowników fizycznych, o tyle w okresie od 1975 roku doszły do tego trudności transportowe, 
sprzętowe i zaopatrzeniowe, co wiązało się m.in. z zahamowaniem tempa rozwoju gospodar-
czego kraju. Po każdej dostawie nowych samochodów kasowano jedynie część najbardziej 
wyeksploatowanych. Samochody MPO pracujące w bardzo niekorzystnych warunkach te-
renowych (trudny dojazd, zła nawierzchnia ulic), często na dwie lub trzy zmiany, przewożące 
aktywne chemicznie substancje, szybko ulegały zużyciu. Z powodu śmierci technicznej wyco-
fano w latach 70. wysłużone stary bajadera, ale na ich miejsce nie było nowych.

Trudności kadrowe MPO starało się rozwiązać przez zastosowanie w 1975 roku pojemni-
ków o pojemności 1100 litrów (dotychczas używano 110-litrowych), do obsługi których 
potrzebnych było tylko dwóch pracowników. Pojemniki te miały własne podwozie, co 

Pracownicy MPO przy śmieciarce, lata 60. 
Archiwum MPO Kraków 

Workers by waste truck, 1960’s
MPO Kraków Archive 

NEW DEPOT BY THE NOWOHUCKA STREET

In 1964, Kraków’s MPO had at its disposal 
136 vehicles, including 35 snow ploughs 
and six gritters. This was a revolutionary 
improvement, considering that snow removal 
up to that point had to be done by hand. 
The growing number of cars made the old 
garages, built in 1922-1923, and capable of 
housing 30-40 vehicles wholly insufficient. 
Construction of a new depot located at 1 
Nowohucka St. was initiated in 1964, and by 
1969 the company had already conducted 
operations from that address.

MUNICIPAL LANDFILL “BARYCZ” 

Towards the end of the 1960s Kraków was 
a city of 450 thousand permanent residents. 
Each year the amount of waste to be disposed 
of kept growing. Consequently, in 1970, an 
agreement between MPO and the Wieliczka 
Salt Mine was reached, according to which 
a new landfill was to be created using the 
exploited salt deposits called “Barycz”. The 
salt mining degraded the area, as the process 
involved flushing the deposit with water 
and then retrieving salt from the resultant 
brine. 20-30 metres deep sinkholes, filled 
with water, littered the local landscape. In 
accordance with existing practices, these 
sinkholes were ideal candidates for landfill. 
The facility started operating in 1974.



wyeliminowało ich ręczne podnoszenie i przenoszenie. Niestety, pojawiły się trudno-
ści. Nie było miejsc przystosowanych do ich ustawienia, brakowało dojazdu zgodnego 
z wymogami techniczno-eksploatacyjnymi. Brakowało też odpowiedniego taboru – jel-
czy 315. W 1975 roku MPO miało ich zaledwie trzy. Tam, gdzie warunki nie pozwalały 
na ustawienie pojemników 1100-litrowych, nadal eksploatowano pojemniki dotychcza-
sowe. Zaczęło jednak brakować samochodów zabierających nieczystości z pojemników 
110-litrowych. Do wywozu nieczystości stałych zastosowano też kontenery o pojemno-
ści 7 i 10 m3. (7 i 10 tys. litrów) ładowane na samochód przy pomocy dźwigu urucha-
mianego przez kierowcę. System ten był stale rozszerzany, gdyż zapewniał sprawniejszy 
wywóz i lepszą obsługę realności.

CZAS „SOLIDARNOŚCI”

Wydarzenia w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku wywołał strajki w całym kraju. Załoga MPO 
nie wzięła w nich udziału, ale nastroje pracowników uległy znacznej radykalizacji. Docho-
dziło do tzw. trudnych rozmów z kierownictwem przedsiębiorstwa i aktywistami PZPR, 
do grona których zaliczali się także członkowie dyrekcji, rady zakładowej i związków za-
wodowych. We wrześniu 1980 roku w MPO powstał Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność”. Wstąpiło do niego ok. 700 pracowników, czyli 70% załogi. Nowy 
związek wystąpił z żądaniami polepszenia warunków pracy i płacy. W krótkim czasie 
nastąpiły podwyżki wynagrodzeń wynikające z ogólnopolskiej regulacji płac, zapisanej 
w Porozumieniach Sierpniowych. „Solidarność” w MPO pełniła rolę związku zawodowe-
go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jej przedstawiciele zabierali głos w sprawach 
socjalno-bytowych, choć kierownicze funkcje w radzie zakładowej reprezentującej zało-
gę pełnili nadal członkowie PZPR. Prowadzone były konsultacje z dyrekcją.

STAN WOJENNY – WSZYSTKO TRZEBA „ZAŁATWIAĆ”

W październiku 1980 roku wprowadzono nowy system wynagradzania, tzw. akord zry-
czałtowany. Była to wyższa forma zwykłego akordu, który wprowadzono przy wywozie 
nieczystości stałych już w latach poprzednich. Teraz brygady złożone z ładowaczy i kie-
rowcy były bezpośrednio zainteresowane utrzymaniem czystości w powierzonym im 
rejonie. Po roku od wprowadzenia nowego systemu pracowało tak ponad 40 brygad 
wywożących nieczystości stałe i kilkanaście wywożących nieczystości płynne. 

W latach 1980–1981 krakowskie MPO miało najwyższy w swej historii poziom zatrudnie-
nia – 1100 pracowników. Później jest to średnio ponad tysiąc osób. Z powodu ciągłych 
braków kadrowych pracowników zamiejscowych codziennie dowożono do pracy dwo-
ma autobusami MPO. Jeden kursował do miejscowości Narama koło Michałowic, drugi 
do Kaszowa. Z okolic Tokarni pracownicy dowożeni byli autobusami PKS na podstawie 
odrębnej umowy z przedsiębiorstwem. MPO zatrudniało wówczas junaków z Ochotni-
czych Hufców Pracy i więźniów.

Po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce nadzór nad MPO 
objął na pięć miesięcy komisarz wojskowy wraz z grupą ośmiu oficerów. Jak tuż po 
wojnie, zorganizowano w przedsiębiorstwie całonocną służbę dyżurną czuwającą nad 
mieniem zakładu, porządkiem i dyscypliną pracy. Aktywnością wykazał się zakłado-
wy oddział obrony cywilnej współdziałający z kombatantami ostatniej wojny. W tym 
czasie MPO miało już do dyspozycji blisko 300 pojazdów, w tym jednak sporo starych 
i wyeksploatowanych. W dodatku brakowało do nich części zamiennych, ogumienia 
i akumulatorów. Od 1984 roku zaczyna brakować także pojemników do wywozu od-
padów stałych. Aby zaradzić sytuacji, dyrekcja MPO musiała – jak to się wtedy zwykło 
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mówić – „załatwiać” blachę na pojemniki w pobliskiej Hucie Lenina, a następnie zlecać 
ich wykonanie innym zakładom, gdyż bezwzględnym warunkiem przyjęcia zlecenia 
było dostarczenie własnego materiału. Brakowało także dóbr konsumpcyjnych, w tym 
artykułów pierwszej potrzeby, a aprowizacja pracowników traktowana była w MPO 
na równi z wykonywaniem planów produkcyjnych. Do zakładowego bufetu sprowa-
dzano nieosiągalne w handlu produkty, w tym dostępne tylko na kartki. Cytowana już 
„Kronika” MPO ujmuje to następująco: 

W szczególnych warunkach gospodarczych, w jakich żyliśmy w latach 1980–1981, dzia-
łalność socjalno-bytowa stała się jednym z najważniejszych czynników wpływających na 
efektywność pracy i była w centrum uwagi całej załogi. Sprawy bytowe wysunęły się tu-
taj na pierwszy plan, gdyż spadek wartości pieniądza przy zupełnym braku towarów na 
rynku powodował generalny chaos i tylko dzięki sprawnemu działaniu służb socjalnych 
wspomaganych sporadycznie przez Związki Zawodowe Solidarność i Branżowe można 
go było złagodzić w pewnym stopniu, [...] Sprzedawano więc dla całej załogi sery, śmie-
tanę, jajka, tłuszcze, wędliny, słodycze, owoce cytrusowe, kawę, dżemy, przetwory rybne 
i mięsne, mrożonki i wiele innych.

„Kronika” opisuje także oryginalny system sprzedaży, jaki obowiązywał w MPO:
Aby podział otrzymanych towarów odbywał się sprawiedliwie, każdy z pracowników otrzy-
mał bloczek numerowany, na którym odnotowano poszczególne zakupy. Przy odbiorze 
towarów czuwała Komisja Socjalna, a informacja o otrzymanej ilości i asortymencie wywie-
szana była w bufecie do wiadomości ogółu. W taki sposób prowadzona działalność handlo-
wa nie budziła zastrzeżeń – niemniej jednak impulsywność, a nawet brak kultury ze strony 
niektórych pracowników były sporadycznie odczuwane.

WŁASNYMI SIŁAMI

W latach 80. ciągle rosło zapotrzebowanie na usługi MPO, tj. oczyszczanie ulic i placów 
(letnie i zimowe) oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych. Pod koniec lat 80. Liczba 
mieszkańców Krakowa zaczęła zbliżać się do 800 tys. W 1985 roku objętych wywozem 
odpadów stałych było już 684 tys., czyli więcej o 30 tys. niż w roku 1982. Oczyszczaniem 
zimowym objętych było ok. 450 km ulic, z czego połowę zakwalifikowano do I strefy 
oczyszczania – czyli do 5 godzin od chwili powstania gołoledzi.

Wzrost nastąpił również w wywozie nieczystości płynnych. Mimo że w wyniku rozbudowy 
miejskiej sieci kanalizacyjnej spadała liczba zleceń od prywatnych właścicieli budynków 
mieszkalnych, ciągle rosła ilość ścieków odbieranych od dużych zakładów produkcyjnych. 
W 1980 roku wywieziono 140 tys. m3. odpadów płynnych, a w 1985 już 226 tys. m3. Coraz 
więcej tego rodzaju nieczystości pochodziło z zakładów przemysłowych.

Oprócz najeżonej trudnościami działalności bieżącej udało się w latach 80. przeprowa-
dzić prace modernizacyjne na terenie nowej bazy przy ul. Nowohuckiej, w starej bazie 
przy ul. Barskiej oraz na wysypisku „Barycz” i wysypisku w Skawinie. W bazie głównej 
wykonano w „systemie gospodarczym”, tzn. siłami własnymi, modernizację lakierni, aku-
mulatorowni, centrali telefonicznej i radiowęzła (doszło studio nagrań), wymieniono 
ciągi ciepłownicze i rurociągi wodne. Zbudowano halę usługowo-socjalną oraz halę do 
prac ślusarskich i blacharskich. Przejęte zostały również dwa baraki opuszczone przez 
Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, stojące w bez-
pośrednim sąsiedztwie bazy. Modernizowano i remontowano pomieszczenia pozyska-
ne w starej bazie przy ul. Barskiej. Po wyprowadzeniu do mieszkań spółdzielczych trzech 
rodzin zajmujących część budynku urządzono tam bazę dla Obwodu IV. Nowy barak 
przy ul. Dietla (tuż przy wiadukcie kolejowym) pozyskano także dla Obwodu I.

LIMITED DISPOSAL CAPACITIES AMIDST 
GROWING DEMAND

The 1970s saw new, large housing estates 
appearing in Kraków’s landscape while the 
authorities broadened the range of duties 
performed by the MPO. In 1979, the value of 
services performed relative to 1975 doubled, 
while the volume of disposed waste grew by 
30%. The city population by that time reached 
approximately 650 thousand residents. One 
of the new responsibilities assigned to MPO in 
1976 was the cleaning of neighbouring towns 
of Skawina, Wieliczka and Niepołomice.

By 1975, the MPO in Kraków employed 
over a thousand people. One of the major 
problems the company administration had 
to address was keeping those employment 
levels, since employees often quit the job. The 
yearly rotation could reach as high as 1/4th of 
the total personnel.

To improve effectiveness of work, larger 
garbage bins were introduced – 110 litre 
being replaced by 1100 litre bins. But the 
solution was only partially successful in 
relieving the crisis, and the company still 
struggled with equipment shortages and 
technical issues.

THE 1980S AND THE ERA OF “SOLIDARITY”

The events of 1980 in Gdansk Shipyard 
sparked state-wide strikes. While the MPO 
personnel did not take part in them, the 
general political attitudes in the company 
did radicalise. The so-called “difficult 
conversations” between party activists 
(the ranks of which included members 
of management and the unions) and 
company leadership were not uncommon. 
In September of 1980, a branch of the 
Independent Self-governing Labour Union 
“Solidarity” was created in the MPO, with 70% 
of the personnel joining. Between 1980 and 
1981, Kraków’s MPO peaked in terms of the 
number of employees, reaching 1100. In the 
following years the employment numbers 
fluctuated around a thousand strong. The 
depot was modernised by internal effort, and 
the struggle to keep the city clean despite the 
growing demand continued.



Miotła na skrzyżowaniu ulic Krowoderskiej i Słowiańskiej 
Fot. Józef Lewicki, lata 60. XX w. 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

A broom at the intersection of Krowoderska and Słowiańska streets
Photo by Józef Lewicki, the 1960’s
The Historical Museum of Cracow 
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REFORMA SAMORZĄDOWA I NOWY STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa samorządowa z 8 marca 1990 roku oraz wprowadzająca ją tzw. ustawa kompe-
tencyjna z maja 1990 usankcjonowały zasadniczą zmianę ustrojową w Polsce po 1989 
roku – powstanie samorządu terytorialnego o dużej autonomii względem administracji 
rządowej, posiadającego osobowość prawną i własny majątek. Na tej podstawie prawnej 
na gminę Kraków przeszły wszystkie uprawnienia organu założycielskiego dla przedsię-
biorstw państwowych o charakterze komunalnym. MPO w Krakowie przestało podlegać 
organizacyjnie Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
reprezentującemu administrację państwową, a zostało podporządkowane Zarządowi 
Miasta Krakowa.

Zmienił się nie tylko status prawny przedsiębiorstwa. Reforma Balcerowicza zmieniła 
w 1989 roku także podstawowe za sady jego funkcjonowania. Powstał bowiem wolny 
rynek usług komunalnych, na którym pojawiła się konkurencja. MPO wykonywało na-
dal swoje zadania na zlecenie miasta, ale już nie jako jedyne w swej branży. W coraz 
większym stopniu jego działalność zaczynała też podlegać ocenie według zasad ra-
chunku ekonomicznego. Pojawiła się wówczas koncepcja prywatyzacji przedsiębior-
stwa poprzez przekształcenie go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i sprze-
daż udziałów w ręce prywatne. Jak wynika z debaty na forum Rady Miasta Krakowa, 
Zarząd Miasta traktował tę prywatyzację jako przekształcenie modelowe, polegające 
na całkowitej sprzedaży państwowego przedsiębiorstwa komunalnego. Sprzyjała 
temu okoliczność, iż oczyszczanie miasta nie miało znamion tzw. naturalnego mo-
nopolu, w sferze którego działały inne przedsiębiorstwa miejskie, jak Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej czy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

NIEZBĘDNE DOINWESTOWANIE WYSYPISKA „BARYCZ”

Jeszcze przed ostatecznym wyborem nowej formy działalności dla MPO Zarząd Miasta 
deklarował w uzasadnieniu do uchwały z 12 czerwca 1992 roku, że sposób zarządzania 
wysypiskiem „Barycz” zostanie rozstrzygnięty odrębnie i będzie zmierzał do przejęcia 
kontroli nad nim przez gminę. Zapowiadano powołanie spółki lub spółek eksploatują-
cych wysypisko, z wyłącznym albo przeważającym udziałem gminy. I to rozwiązanie nie 
doczekało się realizacji. Zabiegi firm zachodnich o przejęcie wysypiska nie powiodły się. 
Do 1993 roku pozostało ono własnością MPO. Potem zmianie uległ jego status prawny, 
gdyż stało się w pełni wysypiskiem miejskim, na którym taryfę opłat ustala gmina.

Wysypisko „Barycz” wymagało na początku lat 90. pilnych inwestycji, czym uzasadnia-
no pomysł jego prywatyzacji i oddzielenia od przekształcanego w spółkę gminną MPO. 
W zmienionych warunkach społeczno-politycznych do głosu doszli mieszkańcy narażeni 
na szkodliwe oddziaływanie składowiska. Skarżyli się oni się na odór pochodzący z roz-
kładających się odpadów organicznych, zanieczyszczenie powietrza i wody, zagrożenie 
bakteriologiczne, hałas, jaki wywoływały żerujące na wysypisku ptaki oraz pożary meta-
nu unoszącego się nad wysypiskiem. W marcu 1992 roku mieszkańcy Baryczy urządzili 
pikietę pod Urzędem Miasta Krakowa, żądając zmian, a po tygodniu zaczęli blokadę wy-
sypiska, nie wpuszczając tam samochodów wywożących śmieci. Zablokowano również 
wysypisko w Skawinie, aby przeszkodzić w odciążeniu składowiska „Barycz”.

Protest zakończył się podpisaniem porozumienia, w którym władze miasta zobowiązy-
wały się do modernizacji wysypiska i radykalnego zmniejszenia jego uciążliwości dla 
okolicznych mieszkańców. Pod koniec 1992 roku teren I Etapu składowiska został podda-
ny rekultywacji. Przysypano go warstwą gliny i ziemi, którą obsiano trawą. Zbudowano 

LOCAL GOVERNMENT REFORM AND THE 
NEW STATUTE OF THE COMPANY

A year after the fall of communism in 1989, 
new local government was created. The new 
body was awarded large autonomy from the 
state government, as well as legal personality, 
and assets. On this legal basis, the Kraków 
municipality received from the constitutive 
body all powers of a communal service 
company. The MPO in Kraków was no longer 
subordinate to the state administration, but 
from then on it was governed by the Kraków 
City Council. 

The company changed not just its legal 
status, but in the wake of Balcerowicz’s 
reforms of 1989 its mode of operation 
had also changed. The reform created 
a new market for communal services, and 
competition soon arrived. MPO remained 
a provider of cleaning services for the city, but 
was no longer the only one. Increasingly, and 
related to the aforementioned changes, the 
company started to be evaluated on the basis 
of economic calculations, which gave birth 
to the idea of privatisation by transforming it 
into a limited liability company and selling its 
shares on the market.

SUBSIDIES FOR THE “BARYCZ” LANDFILL

In the early 1990s the “Barycz” landfill was 
in a serious need of redevelopment. This 
fact was used to support the proposals of its 
privatisation and separation from the MPO 
– now recreated as a municipal company. 
Following protests by local residents calling 
for effective solutions, city authorities made 
a decision to invest in reducing its nuisance. 
In late 1992, the 1st stage area of the landfill 
was reclaimed. It was covered with layers of 
clay and earth, and grass was introduced. 
Gas extraction wells were installed as part 
of a controlled biogas burning system. In 
order to limit odour nuisance and noise 
pollution, trees and shrubs were planted in 
the surrounding area.



studnie odgazowujące do kontrolowanego spalania biogazu. Wokół składowiska nasa-
dzono drzewa i krzewy, aby ograniczyć oddziaływanie nieprzyjemnych zapachów i hała-
su. Koryto potoku Malinówka przeniesiono poza obszar składowania. Wprowadzono też 
duże zmiany w sposobie gromadzenia odpadów na obszarze II Etapu składowiska. Były 
one ugniatane specjalnie zakupionym kompaktorem, aby zmniejszyć objętość składo-
wanych odpadów oraz zapobiec ich roznoszeniu przez wiatr.

POWSTAJE MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA 
SPÓŁKA Z O.O. W KRAKOWIE

Zgodnie z ustawą samorządową i ustawą kompetencyjną gmina miała obowiązek wy-
brania do końca 1992 roku jednej z dwóch form dalszego prowadzenia działalności 
gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorstwa komunalne. Te dwie formy to albo 
spółka prawa handlowego, albo zakład budżetowy. Na wiosnę 1992 roku trzy uprawnio-
ne organy MPO, tj. dyrekcja, rada pracownicza oraz związki zawodowe złożyły wniosek 
o przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Za tym opowiedziała 
się też większość załogi w przeprowadzonym sondażu.

W odpowiedzi na ten wniosek Rada Miasta przyjęła 12 czerwca 1992 roku uchwałę 
o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie w spółkę pra-
wa handlowego. Następnie przedsiębiorstwo postawiono w stan likwidacji.

Kolejną uchwałą z 20 sierpnia 1993 RMK zdecydowała, że MPO zostanie przekształco-że MPO zostanie przekształco- MPO zostanie przekształco-
ne w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Kraków. Zgodnie 
z uchwałą zadeklarowano, że przekształcenie odbędzie się na podstawie ustawy z 13 lip-że przekształcenie odbędzie się na podstawie ustawy z 13 lip- przekształcenie odbędzie się na podstawie ustawy z 13 lip-
ca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE W LIKWIDACJI

Od 1990 roku MPO jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe działa w warunkach 
gospodarki rynkowej. W Krakowie pojawia się w tym czasie kilka firm konkurencyj-
nych zajmujących się oczyszczaniem ulic i wywozem odpadów. MPO szybko traci 
dotychczasowy rynek. W 1989 roku przestaje obsługiwać rejon oczyszczania „Wie-
liczka”, a w 1991 roku rejon „Skawina” (wraz ze skawińskim wysypiskiem). W tym 
samym roku dwa krakowskie Zakłady Gospodarki Komunalnej przejmują obsługę 
szaletów miejskich. 

Razem z dotychczasowym rynkiem MPO traci pracowników. W 1989 roku w przedsię-
biorstwie pracowało tylko 967 osób. Załoga zmniejszyła się wówczas z ponad 1000 osób, 
m.in. z powodu powszechnego przechodzenia na renty inwalidzkie i wcześniejsze eme-
rytury. W roku 1990 MPO ma 724 pracowników, a w 1993 już tylko 544.

W październiku 1991 nowa dyrekcja przedsiębiorstwa rozpoczęła przygotowania do 
przekształcenia MPO w spółkę prawa handlowego w wersji sugerowanej przez gminę, 
tj. wykupu udziałów przez pracowników. Po uchwale Rady Miasta z czerwca 1992 roku 
o wyborze formy dalszej działalności dla MPO, zostałoono postawione w stan likwidacji. 
W jej wyniku przedsiębiorstwo straciło niektóre składniki majątkowe. Ze względu na po-
kaźną wartość pozostałego majątku negocjacje z załogą co do jego wykupu od gminy 
nie dały rezultatu. Nie znalazła też poparcia koncepcja podziału tego majątku i wykupie-
nia go przez co najmniej dwie nowe spółki. 

THE MUNICIPAL CLEANING COMPANY 
(MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O.O., MPO) WAS 
FOUNDED IN KRAKÓW.

According to local self-government law 
and jurisdiction law, by the end of 1992, the 
municipality was obliged to select one of 
the two forms of operation for the municipal 
enterprises. These two forms were either 
a commercial law company or a budgetary 
entity. In the spring of 1992, three authorised 
bodies of MPO, i.e. the Management, the 
Workers’ Council, and the Trade Unions, 
applied to transform the company into 
a commercial law company. In a poll, which 
was carried out at that time, the request was 
seconded by the majority of the crew in the 
survey.

In response to this request, the City Council 
adopted a resolution on transforming the 
Municipal Cleaning Company in Kraków 
into a commercial law company on 12th 
June 1992. Then the previous firm was put 
into liquidation. Another resolution of 20th 
August 1993 resulted in the City Council’s 
decision that MPO would be transformed into 
a one-person limited liability company of the 
Municipality of Kraków.
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Ostatecznie więc w sierpniu 1993 roku Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że MPO bę-że MPO bę- MPO bę-
dzie jednoosobową spółką z o.o. skarbu gminy.

28 października 1993 roku sporządzony został notarialnie akt założycielski powołujący 
do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie ze 100-pro-
centowym udziałem Gminy Kraków. Nie zrealizowano tym samym zapowiedzi, że MPO 
zostanie sprywatyzowane poprzez sprzedaż udziałów inwestorom prywatnym. Na pod-
stawie aktu założycielskiego MPO sp. z o.o. zostało 23 listopada 1993 wpisane do Sądo-
wego Rejestru Spółek pod numerem H/B 5103 (Ns Rej. H/B 2318/93/S).

Planty
Fot. Henryk Hermanowicz, 1966–1967
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Planty
Photo by Henryk Hermanowicz, 1966–1967
The Historical Museum of Cracow 

Planty
Fot. Henryk Hermanowicz, lata 60. XX w.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Planty
Photo by Henryk Hermanowicz, 1960’s
The Historical Museum of Cracow 

STATE-OWNED ENTERPRISE 
IN LIQUIDATION

Since 1990, MPO was operating as a state-
owned company under the market 
economy conditions. Kraków had several 
competing companies dealing with street 
cleaning and waste removal at that time. 
The Company was quickly losing its current 
market.

Along with losing the current market, MPO 
started losing its employees. In 1989, only 
967 people worked in the Company. The 
crew then decreased from over 1000 people 
due to widespread disability applications 
and early retirement. In 1990, the Company 
had 724 employees, and three years later, 
the number went down to 544.

Finally, in August 1993, the Kraków City 
Council decided that MPO would be 
a one-man limited liability company 
of the municipality’s treasury, and on 
28th October 1993, a notarisation of the 
founding charter of the Municipal Cleaning 
Company in Kraków took place with a 100% 
participation of the Municipality of Kraków. 



2.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
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SPÓŁKA NA ZASADACH ROZRACHUNKU GOSPODARCZEGO

23 listopada 1993 roku MPO spółka z o.o. wpisana została do rejestru sądowego. Wła-
ścicielem całości kapitału zakładowego spółki jest gmina Kraków. Nadzór nad zarządem 
sprawuje 6-osobowa rada nadzorcza. Jej czterech członków powołuje Zarząd Miasta, 
a dwóch wybiera załoga MPO. Prezesem zarządu został Henryk Kultys, wyłoniony wcze-
śniej w drodze konkursu, a wiceprezesem zarządu Tadeusz Król. Jako spółka prawa han-
dlowego działać będzie według zasad rachunku ekonomicznego.

Przedmiot działalności spółki to według umowy: odprowadzanie ścieków, wywóz śmie-
ci, usługi sanitarne i pokrewne oraz prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, 
usługowej i inwestycyjnej, w tym importowo-eksportowej w zakresie użyteczności pu-
blicznej, prowadzenie akcji zimowej i letniej, eksploatacja składowiska odpadów komu-
nalnych „Barycz”, segregacja odpadów komunalnych. To ostatnie było zadaniem całko-
wicie nowym, świadczącym o rozwoju firmy. 

Od stycznia 1994 roku przedsiębiorstwo zrezygnowało z obiektów mieszczących do-
tychczasowe cztery rejony eksploatacyjne, a starą bazę przy ul. Barskiej 12 wydzierża-
wiło innym użytkownikom. Cała administracja i zaplecze techniczne znajduje się od tej 
pory przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie.

NARODZINY DOBREJ MARKI

Przekształcenie było przełomowym momentem dla MPO nie tylko pod względem praw-
nym. Aby istnieć na rynku i osiągać zysk, firma musiała być konkurencyjna: oferować sze-
roki wachlarz usług i wysoką jakość ich wykonywania, posiadać nowoczesny park ma-
szynowy, mieć dobrą renomę i gwarantować dobrą markę. Takie właśnie cele postawił 
sobie zarząd MPO sp. z o.o. w momencie wejścia firmy na w pełni konkurencyjny rynek.

Zmieniono strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, wyodrębniając zakład eksplo-
atacji, którego podstawowym zadaniem był wywóz odpadów. Od tej pory ta podsta-
wowa usługa stała się wiodącą działalnością MPO. Stawiając na pierwszym miejscu 
jakość i szeroki zakres usług, spółka zyskiwała coraz więcej klientów. Zaczęto odpo-
wiednio dobierać obsadę brygad wywozowych, lepiej planować codzienne trasy wy-
wozu oraz unowocześniać sprzęt (pojemniki i samochody), co w bardzo szybkim cza-
sie okazało się dobrą drogą do skutecznego zdobywania rynku. Zwracając uwagę na 
takie szczegóły, jak ubranie robocze pracowników i ich zachowanie w trakcie pracy, 
MPO sp. z o.o. zyskiwało sobie u mieszkańców Krakowa opinię firmy, która znalazła 
swoje miejsce w nowych realiach społeczno-ekonomicznych. O ile w latach 90. dla 
wielu krakowian MPO było monopolistą kojarzonym z głośnymi w obsłudze pojemni-
kami, o tyle dziesięć lat później spółka ma już dobrą markę dzięki solidnie wykonywa-
nym usługom i prawidłowemu postępowaniu z odpadami.

GMINNA SPÓŁKA 
KOMUNALNA 
(1993–2013)

2.1
WSPÓŁCZESNOŚĆ

PRESENT DAY

COMMUNAL MUNICIPAL CORPORATION 
(1993–2013)

On 23rd November 1993, the Municipal 
Cleaning Company was entered into the 
court register. The owner of the entire share 
capital of the company was the Municipality 
of Kraków. The company is managed by 
a 6-member Board of Supervisors. Its four 
members are appointed by the City Board, 
and the two are elected by MPO crew. 
The Chairman of the Board was Henryk 
Kultys, who was previously selected in 
a competition, and Vice-Chairman was 
Tadeusz Król. As a commercial law company, 
it was to operate according to the principles 
of economic account.
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PRZYBYWA KLIENTÓW I ZLECEŃ

W 1996 roku wśród 21 tys. klientów MPO spółka z o.o. znalazły się ponownie spółdziel-
nie mieszkaniowe, które zrezygnowały z usług przedsiębiorstwa w latach 1989–1993. 
Był to wyraźny objaw odzyskiwania rynku utraconego na początku lat 90. Od 1997 roku 
widoczna jest już stała tendencja wzrostowa. Stałego charakteru nabierają zlecenia na 
oczyszczanie zimowe i letnie. Zostają bowiem zawarte w wyniku przetargu dwie 3-let-
nie umowy z miejskimi Zakładami Gospodarki Komunalnej, które sprawowały nadzór 
nad tymi pracami w Krakowie. Od tej pory znacznie wzrastają przychody z zimowego 
i letniego utrzymania dróg. Szybki wzrost sprzedaży usług MPO Sp. z o.o. w kolejnych 
latach doprowadził do zwiększenia zatrudnienia. Na koniec 1997 roku przedsiębiorstwo 
miało już 523 pracowników (w 1994 – 439 zatrudnionych). Kilkakrotnie w stosunku 
do lat ubiegłych rosną nakłady inwestycyjne przeznaczane głównie na zakup specjali-
stycznego sprzętu. Ponadto tabor jest remontowany i modernizowany, a MPO zaciąga 
pierwsze kredyty na poszerzenie działalności. Idą za tym coraz lepsze wyniki finansowe: 
w 1998 roku przychody z tytułu wywozu odpadów stałych wzrastają w stosunku do roku 
poprzedniego o 67%, a rentowność całej działalności spółki aż o 10 punktów procento-
wych (z 4,72% do 14,91%). W wywozie odpadów stałych przybywa 6 tys. nowych klien-
tów – w 1998 roku MPO sp. z o.o. ma ich już 29 tys.

Pięć lat po przekształceniu w spółkę MPO dysponowało 156 pojazdami o łącznej warto-
ści 16,1 mln zł, gdy w 1995 roku były to 143 pojazdy o łącznej wartości 2,2 mln zł, 8-krot-
ny wzrost wartości posiadanego przez MPO sp. z o.o. specjalistycznego taboru nastąpił 
dzięki corocznym zakupom nowych pojazdów i bieżącym remontom starych. Odbywało 
się to w warunkach ostrej konkurencji – w Krakowie działa w tym czasie ok. 150 firm po-
siadających pozwolenie na wywóz odpadów stałych.

Od początku istnienia spółki zarząd kładł nacisk na należyte wykonywanie usług oraz 
rozszerzenie ich asortymentu. Zaczęto inwestować w specjalistyczny sprzęt do wywozu 
odpadów i oczyszczania ulic, co gwarantowało lepszą jakość, niższe koszty w dłuższym 
czasie i wyższą wydajność pracy. Już po kilku latach zaczęto zauważać pozytywne efekty 
tych zmian. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwo pracowało jak dobrze naoliwiona 
maszyna. Inwestycje w sprzęt i podnoszenie kwalifikacji pracowników dawały dobre re-
zultaty. Poszerzano obszar działania spółki, zwiększała się liczba klientów i utrwalała się 
dobra opinia o firmie, co miało ogromne znaczenie w sferze usług. Pracownikom zaczęło 
zależeć na tym, aby ich ciężka praca była pozytywnie postrzegana nie tylko przez klien-
tów spółki, ale przez wszystkich mieszkańców Krakowa. Przedsiębiorstwo rozrastało się, 
a wykorzystując ekonomiczny efekt skali skutecznie konkurowało cenowo z innymi pod-
miotami działającymi na rynku.

KRAKÓW TO ZA MAŁO

Potencjał organizacyjno-techniczny przedsiębiorstwa umożliwiał wyjście z działalnością 
poza Kraków. Uczynienie z MPO sp. z o.o. firmy o zasięgu regionalnym stało się jednym 
ze strategicznych celów zarządu spółki. Rozszerzenie asortymentu usług nastąpiło już 
w 1995 roku, kiedy w ofercie MPO sp. z o.o. znalazł się wywóz gruzu i innych odpadów 
nietypowych. Początkowo transportowano je zwykłymi samochodami ciężarowymi, 
które potem zastąpione zostały przez nowoczesne pojazdy specjalistyczne. Również 
w 1995 roku spółka zawiera pierwszą umowę na wykonywanie usług poza gminą Kra-
ków, rozpoczynając tym samym działalność na skalę regionalną. Równocześnie nastę-
puje dostosowanie się do potrzeb klientów, m.in. przez zróżnicowanie parametrów 
oferowanych pojemników na odpady (w tym system workowy) oraz warunków ich 
opróżniania (częstotliwość, terminy itp.). Po kilku latach przynosi to zamierzone skutki, 

Zmodernizowana siedziba MPO Kraków 
przy ul. Nowohuckiej 1 
Archiwum MPO Kraków 
 
Modernized seat of MPO Kraków 
at Nowohucka Street 1
MPO Kraków Archive

The subject of MPO’s activities was 
according to the contract: sewage 
disposal, garbage disposal, sanitary and 
related services, as well as production, 
trade, service, and investment operation, 
including import and export in the field 
of public utility, operation in winter and 
summer, managing the “Barycz” municipal 
waste disposal site, segregation of 
municipal waste. 

THE BIRTH OF A GOOD BRAND

To stay on the market and make a profit, the 
Company had to be competitive, i.e. offer 
a wide range and high quality of services, 
have modern machinery, have a good 
reputation, and guarantee a good brand.

The organisational structure of MPO has 
been changed, separating the operational 
department, which primarily dealt with the 
removal of waste. By prioritising quality 
and wide range of services, the Company 
gained more and more customers. The 
Board started taking care of details and paid 
attention to details such as employee work 
clothes and their behaviour during jobs. The 
Company gained locally the opinion of an 
enterprise which found its place in the new 
socio-economic reality.



czego dowodem jest stopniowy powrót klientów, którzy zrezygnowali z usług MPO na 
początku lat 90. Lata następne to dla MPO sp. z o.o. czas dalszej konkurencyjnej walki 
o klienta. Rośnie liczba zawieranych umów na wywóz odpadów stałych. W 2002 roku 
było to 34,6 tys. klientów, a w roku 2006 – już 48 tys. Jest to m.in. skutek znacznego 
rozszerzenia działalności MPO sp. z o.o. poza Kraków. Pierwszą gminą pozakrakowską, 
na obszarze której MPO sp. z o.o. rozpoczęło w 1996 roku świadczenie usług, były Zie-
lonki. W 2006 roku poza Krakowem przedsiębiorstwo świadczyło usługi w 22 gminach, 
a w dalszych 15 gminach posiadało pozwolenia na prowadzenie działalności. Żadna fir-
ma w Małopolsce nie miała tak dużego taboru specjalistycznego i nie obsługiwała tak 
wielu klientów w różnych gminach województwa.

SKŁADOWISKO „BARYCZ” W ZARZĄDZIE MPO SP. Z O.O.

W 1995 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o powierzenie MPO sp. z o.o. eks-
ploatacji składowiska odpadów komunalnych „Barycz”. Przedsiębiorstwo stało się również 
inwestorem zastępczym dla inwestycji prowadzonych na tym składowisku. Rozpoczyna to 
wieloletnią modernizację składowiska finansowaną ze środków MPO, z budżetu Krakowa, 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy Unii Euro-
pejskiej. Składowisko to obszar o powierzchni około 36 ha podzielony na trzy etapy. 

W 1995 roku zakończono rekultywację I etapu. Znacznie ulepszone zostały metody 
składowania odpadów, co zmniejszyło uciążliwość składowiska dla mieszkańców i ne-
gatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Według zamierzeń z połowy lat 90. 
składowisko miało osiągnąć w ciągu najbliższych lat standardy europejskie. W 1998 roku 
zakończono prace nad odgazowaniem zrekultywowanych już części składowiska. Roz-
poczęto odgazowanie części eksploatowanej. W 2001 roku uruchomiony został ostatni 
z trzech bloków energetycznych opalanych biogazem ze składowiska. Nadmiar energii 
elektrycznej zaczął odbierać zakład energetyczny. Rozpoczęły się też prace przygoto-
wawcze do zagospodarowania III etapu składowiska. Pozwoliło to na przygotowanie 
dokumentacji projektowej na zagospodarowanie tej części składowiska.

PROGRAM „GOSPODARKA ODPADAMI ETAP I” 
– PIERWSZA DOTACJA Z UNII EUROPEJSKIEJ

10 czerwca 1998 roku Rada Miasta Krakowa uchwaliła „Program gospodarki odpadami ko-
munalnymi w gminie Kraków”, któremu podporządkowane zostały wszystkie poczynania 
związane z gospodarką odpadami w Krakowie. W „Programie” wytyczono trzy główne kie-
runki działań: selektywną zbiórkę surowców wtórnych wyodrębnionych z odpadów, kom-
postowanie odpadów organicznych i spalanie odpadów nienadających się do powtórne-
go wykorzystania. Realizując tę strategię, MPO sp. z o.o. opracowało i złożyło w 1999 roku 
wniosek o dofinansowanie rozbudowy składowiska „Barycz” z przedakcesyjnego fundu-
szu Unii Europejskiej ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). Stworzono 
projekt modernizacji składowiska nazwany „Kraków – Gospodarka Odpadami Etap I”, który 
zakłada rozbudowę składowiska, budowę kontenerowej kompostowni o wydajności 6 tys. 
ton rocznie oraz sortowni odpadów o wydajności 20 tys. ton rocznie. Poza budową sor-
towni projekt ISPA uwzględniał dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, za-
kup specjalistycznych samochodów do ich opróżniania oraz program edukacji ekologicz-
nej dla mieszkańców. Memorandum finansowe podpisano w grudniu 2000 roku. Zgodnie 
z nim fundusz ISPA pokrywał 62% kosztów, a pozostałe 38% MPO sp. z o.o., gmina Kraków, 
Powiatowy oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wyżej: 
Kompostownia w Centrum Ekologicznym 
Barycz, 2012
Archiwum MPO Kraków 

Above: 
Composting Plant in Barycz Ecological 
Center, 2012
MPO Kraków Archive

Zespoły prądotwórcze przetwarzające biogaz 
na energię elektryczną 
Archiwum MPO Kraków  

Generating sets converting biogas 
to electricity
MPO Kraków Archive
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MIEJSKI PROGRAM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rosnąca z roku na rok ilość odpadów powstających Krakowie oraz konieczność ochrony 
środowiska naturalnego skłoniły władze miasta oraz kierownictwo MPO do zainicjowania 
akcji selektywnej zbiórki odpadów. W latach 1992–1993 ustawiono kontenery na maku-
laturę, szkło, tworzywa sztuczne, złom i zużytą odzież na os. Dywizjonu 303, os. II Pułku 
Lotniczego oraz przy budynkach SM Wspólnota-Dąbie. Zdobyte doświadczenia pozwoliły 
na opracowanie przez MPO „Programu segregacji odpadów dla Miasta Krakowa”. 

Dokument ten wyznaczył kierunki działań władz miasta w kolejnych latach. Postulowa-
no w nim szeroką akcję edukacyjną skłaniającą mieszkańców do lepszej gospodarki od-
padami i wyrabiającą u nich nawyk segregacji odpadów domowych. Zaproponowano 
zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami, aby zagwarantować odpowiedni 
efekt finansowy jako rachunek łączny wszystkich korzyści osiągniętych dzięki zapobie-
ganiu degradowaniu środowiska. Padła propozycja selekcjonowania trzech surowców 
wtórnych: makulatury (pojemnik niebieski), szkła (pojemnik zielony) i aluminiowych 
puszek (pojemnik pomarańczowy). Ze względu na trudności ze zbytem politereftalanu 
etylenu (PET) pominięto selekcjonowanie tworzyw sztucznych. 

Program wdrożony został w grudniu 1994 roku dla 100 tys. Krakowian mieszkających 
w zabudowie staromiejskiej, blokowej i rozproszonej (domki jednorodzinne, osiedla wil-
lowe). W mieście ustawiono 86 kompletów pojemników (po 3 pojemniki w komplecie) 
zakupionych przez gminę. Do końca 1995 roku zebrano 335 ton surowców wtórnych. 
Koszty przedsięwzięcia pokrył w 80% Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Obserwacje wskazywały, że pomimo zdarzających się aktów wandalizmu (np. 
podpalenia pojemników), akcja została dobrze przyjęta przez mieszkańców.

PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA W SEGREGACJI ODPADÓW

W pierwszych latach obsługi przez MPO sp. z o.o. systemu segregacji odpadów komu-
nalnych w Krakowie z wykorzystaniem wolnostojących pojemników typu „igloo”, maku-
laturę i stłuczkę szklaną doczyszczano bezpośrednio po załadowaniu na skrzynię samo-
chodu, którym odpady te transportowane byty do punktu odbioru surowców wtórnych. 
Zawartość pojemników na metal przewożona była do bazy MPO, gdzie przeprowadzano 
dodatkową segregację, oddzielając aluminiowe puszki od sporej ilości różnych zanie-
czyszczeń. Dodatkowej segregacji poddawano też zebrane szkło, oddzielając szkło białe 
od kolorowego. Dopiero po takiej obróbce metal i szkło odbierane były przez specjali-
styczną firmę skupującą surowce wtórne.

Należytego utrzymania wymagały same pojemniki do segregacji. Raz w miesiącu były 
myte specjalnymi płynami, a miejsce wokół nich uprzątane ze śmieci zostawianych tam 
luzem przez mieszkańców. 

W 2005 roku, po 10 latach od wprowadzenia Krakowie segregacji odpadów, zebrano 
dzięki niej blisko 1100 ton surowców wtórnych (papier, szkło, metal, plastik), czyli 3-krot-
nie więcej niż w roku 1995. Jeszcze lepsze wyniki zostały osiągnięte w 2003 roku – ponad 
1200 ton odpadów. Zbiórka selektywna odpadów, pomimo niskiej dochodowości, była 
stale rozwijana, stwarza bowiem możliwość pozbycia się odpadów domowych zgodnie 
z nakazami ekologii. To niezwykle ważny czynnik we współczesnym świecie. Obsługując 
selektywną zbiórkę odpadów, MPO sp. z o.o. opróżniało w 2006 roku 500 kompletów 
pojemników ustawionych w różnych rejonach Krakowa.

MORE CUSTOMERS AND ORDERS

Until 1996, MPO had 21,000 clients 
including housing cooperatives who 
resigned from MPO’s services in years 1989–
1993. This was a clear sign of recovering the 
market lost in the early 1990s. Since 1997 
a steady upward trend has been noted. 

Several times over the previous years, MPO 
increased the investment expenditure on 
the purchase of specialised equipment.

Five years after the transformation into the 
commercial law company, there were 156 
vehicles with a total value of 16.1 million 
PLN, while in 1995 there were 143 vehicles 
with a total value of 2.2 million PLN. 
The 8-fold increase in the value of the 
MPO’s specialised fleet was due to the 
annual purchase of new vehicles and the 
ongoing maintenance of old ones. This 
all happened during fierce competition, 
as there were around 150 companies 
which had a solid waste disposal permit in 
Kraków at that time.

KRAKÓW IS NOT ENOUGH

The organisational and technical potential 
of MPO made it possible to go outside 
of Kraków with the business. The first 
municipality outside of Kraków, where MPO 
started to provide its services in 1996, was 
Zielonki. In 2006, the company provided 
services in 22 municipalities, and had 
business permits in 15 other municipalities. 
No company in the Małopolska Region had 
such a large fleet of specialist vehicles, and 
had worked for so many clients in various 
municipalities of the voivodeship. 

THE “BARYCZ” LANDFILL SITE UNDER THE 
MANAGEMENT OF MPO 

In 1995, The Municipality of Kraków has 
entrusted MPO with the task of managing 
the “Barycz” landfill site. The modernisation 
works were started immediately. In 1998, 
MPO completed the work on the degassing 
of reclaimed parts of the landfill site. The 
degassing of the operating part has started. 
In 2001, the last of the three power units 
fuelled by the biogas from the landfill was 
launched. The excess of power was taken 
over by the power plant.



EDUKACJA I PROMOCJA EKOLOGICZNYCH STANDARDÓW

Potrzebę edukacyjnych działań ekologicznych dostrzegano w MPO sp. z o.o. już od dłuż-
szego czasu. Na szerszą skalę rozpoczęły się one w 2000 roku od uczestnictwa w I Kra-
kowskiej Wystawie Ekologicznej zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi. Podczas tej imprezy 
MPO sp. z o.o przedstawiło mieszkańcom Krakowa swoje osiągnięcia w unieszkodliwianiu 
i zagospodarowaniu odpadów, a zwłaszcza ich segregacji. Aby nauczyć krakowian właści-
wego postępowania z odpadami, należało zacząć edukację od najmłodszych i to najlepiej 
w formie zabawy. Dlatego spółka stworzyła maskotę Smoka Bazylego, która miał wspoma-
gać segregację odpadów w Krakowie. Imię smoka wybrane zostało w konkursie z udzia-
łem aż 2 tys. dzieci. Smok, występując w różnych publikacjach, uczył dzieci i młodzież, co 
należy robić z butelkami, gazetami i puszkami. MPO sp. z o.o. wydało również płytę CD 
„Kolorowa segregacja z MPO” z piosenkami dla dzieci oraz grą komputerową, która uczy 
jej uczestników, jakie odpady należy wrzucać do różnokolorowych pojemników do segre-
gacji. Przez wiele lat przedsiębiorstwo jest uczestnikiem i współorganizatorem corocznej 
Krakowskiej Wystawy Ekologicznej, organizowanej wiosną przez Urząd Miasta Krakowa. 
Od 2001 roku organizowane są festyny, konkursy i inne przedsięwzięcia uświadamiające 
zwłaszcza dzieciom, iż ilość odpadów należy zmniejszać, a z tymi, które codziennie po-
wstają, odpowiednio postępować. Celom edukacyjnym służy również otwarcie składowi-
ska „Barycz” dla wszystkich zainteresowanych jego funkcjonowaniem.

Walory edukacyjne miała zapoczątkowana w 2004 roku w Dzielnicy I akcja „Wystawka 
Chodnikowa”, która umożliwiała mieszkańcom pozbycie się odpadów wielkogabaryto-
wych. Wzorem innych europejskich miast krakowianie mogli wystawić przed dom zbęd-
ne meble, sprzęt AGD, lampy oraz inne przedmioty niemieszczące się w zwykłych po-
jemnikach na odpady. W krótkim czasie pracownicy MPO sp. z o.o. zbierali te przedmioty. 
Akcja przebiegała zgodnie z harmonogramem, w którego ustalaniu uczestniczyły rady 
krakowskich dzielnic. W 2006 roku objęto nią wszystkie dzielnice Krakowa z wyjątkiem 
XV i XVI, gdzie dominuje zabudowa blokowa i wywóz odpadów wielkogabarytowych 
prowadzony był zgodnie z umowami z tamtejszymi spółdzielniami mieszkaniowymi. 
Była to pionierska w skali kraju akcja. Duża ilość wystawianych odpadów wielkogabary-
towych wskazywała na potrzebę wybudowania zakładu ich demontażu.

DUŻE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE (2001–2012)

W 2004 roku w bazie przy ul. Nowohuckiej powstało Biuro Obsługi Klienta urządzone w odre-
montowanych pomieszczeniach przejętych przez MPO jeszcze w latach 80. Wyższy standard 
usług objął tym samym czynności biurowe wykonywane w przedsiębiorstwie. W ostatnich 
latach nadal konsekwentnie unowocześniano specjalistyczny tabor. Śmieciarki przystosowy-
wane były do opróżniania pojemników różnego typu, aby podczas jednego kursu obsłużyć 
wszystkich klientów, niezależnie od rodzaju wykorzystywanych pojemników. 

“WASTE MANAGEMENT STAGE ONE” 
PROGRAMME – THE FIRST SUBSIDY FROM 
THE EUROPEAN UNION

In 1998, the City Council of Kraków adopted 
the “Municipal Waste Management 
Programme in the Municipality of Kraków”, 
which subordinated all activities related 
to waste management in Kraków. The 
programme outlined three main lines of 
action: selective collection of secondary 
raw materials separated from waste, 
composting of organic waste, and 
incineration of non-reusable waste. By 
implementing this strategy, MPO has 
developed and submitted a proposal in 
1999 to fund the extension of the “Barycz” 
landfill site from the EU Instrument for 
Structural Policies for Pre-Accession (ISPA). 
a project for the modernisation of the site 
was named “Kraków – Waste Management 
Stage One”, and included the expansion 
of the landfill site, the construction of 
a container composting plant, and a waste 
sorting plant. 

s. 112–113
Sortownia odpadów w Centrum 
Ekologicznym Barycz, 2014
Archiwum MPO Kraków  

pp. 112–113
Waste sorting facility at Barycz Ecological 
Center, 2014
MPO Kraków Archive
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Dla tych potrzeb dokonywano też zakupów nowych pojazdów. W 2006 roku MPO 
sp. z o.o. posiadało 209 specjalistycznych pojazdów o łącznej wartości ponad 
35 mln zł. Dyspozytor kieruje pracą pojazdów z bazy za pośrednictwem najnowocze-
śniejszych środków łączności, w tym satelitarnego systemu GPS. W latach 2001–2002 
wyremontowano stację paliw, która jako stacja ogólnodostępna znacznie zwiększała 
przychody przedsiębiorstwa. 

Największe przedsięwzięcia inwestycyjne wiązały się jednak z modernizacją składowiska 
„Barycz”. 30 czerwca 2003 roku następuje uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wbu-
dowanie kamienia węgielnego pod inwestycje objęte dofinansowaniem z unijnego 
funduszu ISPA: przesunięcie składowiska na III etap (połączone z zamknięciem i rekulty-
wacją II etapu), budowa kompostowni i zakładu segregacji odpadów. We wrześniu 2005 
roku oddana zostaje do użytku kompostownia. Produkowany wysokiej jakości kompost 
służy m.in. do rekultywacji składowiska. W marcu 2006 roku doszedł kolejny obiekt – za-
kład segregacji odpadów „Barycz”.

SORTOWNIA ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH

Zakład segregacji odpadów – sortownia odpadów Barycz – to wybudowany w 2005 
roku i oddany do eksploatacji w marcu 2006 roku, kompleksowy obiekt przeznaczony 
do mechaniczno-ręcznej segregacji tzw. suchej frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie 
z założeniami sortowaniu w zakładzie poddawane są odpady suche (bez części orga-
nicznych), pochodzące z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych w mieście, 
z przydomowych i osiedlowych worków lub pojemników, z supermarketów, instytucji, 
szkół, spółdzielni mieszkaniowych itp.

Sortownia Barycz to zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do mechanicznego 
i ręcznego sortowania odpadów. Najpierw odpady są poddane procesowi mecha-
nicznego przesiewania (rozdzielenia na trzy frakcje), a następnie poddane działa-
niom separatorów metali i sortowaniu manualnemu w kabinach sortowniczych. Sor-
townia Barycz pozwala na odzyskanie z odpadów: makulatury w podziale na karton, 
magazyny ilustrowane i gazety oraz papier mix, szkła w podziale na bezbarwne i ko-
lorowe, metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych w podziale na PET 
bezbarwny, PET kolorowy, folię oraz opakowania z chemii gospodarczej (PP, PS, PE). 
Wysegregowane surowce wtórne poddawane są procesowi prasowania i belowania 
(butelki PET dodatkowo poddawane są perforowaniu). Do czasu zgromadzenia opty-
malnej, pod względem transportu, ilości surowca w postaci bel, przechowywane 
są w części magazynowej sortowni. Kiedy odzyskiwane w sortowni Barycz surowce 
wtórne osiągną czystość handlową i jednolitość, przekazywane są recyklerom do 
dalszego wykorzystania.

FIRST ACHIEVEMENTS IN SELECTIVE 
WASTE COLLECTION

After a two-year pilot programme, in 
1994, the first selective waste collection 
programme for 100,000 people from 
Kraków living in old buildings, blocks 
of flats, and scattered housing (single 
family houses, villas) was implemented. 
The city has set up 86 sets of containers 
(3 containers per set). In 2005, after 10 
years since the introduction of waste 
segregation in Kraków, nearly 1,100 tonnes 
of recyclables (paper, glass, metal, plastic) 
were collected, i.e. 3 times more than in 
1995. Since 2000, wider-scale educational 
initiatives have also been taken among the 
residents, teaching them the principles of 
segregation and promoting an ecological 
approach to waste. 

LARGE INVESTMENT PROJECTS 
(2001–2012)

The base of MPO was used to build a fuel 
station for the residents. At the same time, 
the fleet of specialised vehicles continued to 
be modernised. In 2006, MPO had 209 such 
vehicles in its disposal.

In 2003 the modernisation of the 3rd stage 
of the “Barycz” landfill site was completed, 
two years later a new composting 
plant was put into use, and in 2006 
the separation facilities for selectively-
collected waste were handed over. Other 
investments included the construction 
of the Large Waste Disposal Plant (for 
electrical and electronic equipment) in 
2010, and the Selective Waste Collection 
Point for residents a year later.
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LAMUSOWNIA

Lamusownia to tzw. PSZOK, czyli jeden z największych i najnowocześniejszych Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kraju. Została wybudowana w 2011 roku 
na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a inwestycja była w 85% 
dofinansowana z tzw. Funduszu Norweskiego. MPO Kraków od początku było operato-
rem Lamusowni. 

W tym miejscu każdy mieszkaniec Krakowa może nieodpłatnie oddać odpady „proble-
mowe”, na przykład: wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady nie-
bezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne 
(papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).
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Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów mogą również korzystać przedsiębiorcy 
mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Krakowa, ale jest to już usługa płatna.

Dostarczane do PSZOK odpady po ich zważeniu i zarejestrowaniu gromadzone są w po-
jemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady są przewożone do 
zakładu odpadów wielkogabarytowych, sortowni lub innych instalacji.

W 2012 roku w każdego dnia z Lamusowni korzystało średnio 50 mieszkańców. Łącznie 
zostawili oni 2003 tony odpadów. Rok później osób korzystających codziennie było już 
85 (łącznie 3664 tony przez cały 2013 roku), a 2014 roku to już 90 osób każdego dnia 
(łącznie 4940 tony przez cały rok). 



Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych i Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych 
Archiwum MPO Kraków  

Plant for dismantling large-scale waste and electrical and electronic equipment
MPO Kraków Archive 



ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych wraz z punktem ich gromadzenia, podobnie jak Lamusownia zlokalizowany na 
terenie bazy MPO w Krakowie, przy ulicy Nowohuckiej 1. Został oddany do eksploatacji 
24 czerwca 2010 roku. 

Jest on przeznaczony do zbierania, gromadzenia, wytwarzania (w tym przetwarzania) 
i odzysku odpadów w procesie rozdrabniania i demontażu odpadów wielkogabaryto-
wych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także rozdrabniania opon.

Zainstalowana w zakładzie linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów przeznaczo-
na jest do utylizacji odpadów takich jak: meble drewniane i tapicerowane, drewno, two-
rzywa sztuczne itp., które po rozdrobnieniu przekazywane są do cementowni jako „paliwo 
zastępcze”. Jest ono doskonałym zamiennym paliwem stosowanym w produkcji cementu. 
Jedna tona paliwa alternatywnego zastępuje około 700–800 kg węgla kamiennego i w ten 
oto sposób dotychczas nieprzydatne (składowane na składowisku odpadów) odpady 
wielkogabarytowe stają się pożytecznym źródłem energii przy produkcji cementu. Linia 
do ręcznego demontażu odpadów przeznaczona jest do utylizacji urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Ponieważ do tej grupy zaliczają się również zużyte urządzenia chłodni-
cze, linia wyposażona jest w stanowisko do odsysania freonu i oleju sprężarkowego.
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Lata 2012 i 2013 oznaczały dla MPO Kraków olbrzymią zmianę zarówno w strukturze fir-
my, jak i w zakresie jej działalności. Przeobrażenie było kompletne, objęło niemal wszyst-
kie działy spółki. W 2012 roku Rada Miasta Krakowa powierzyła MPO Kraków realizację 
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania i porządku na jej obszarze. Rok 
później weszły w życie przepisy zmieniające organizację gospodarowania odpadami 
w całym kraju, czyniące wszystkie gminy właścicielami odpadów powstającymi na ich 
terenie i nakładające na samorządy obowiązek ich przetwarzania. Również to zadanie 
oraz stworzenie całego systemu gospodarowania odpadami dla miasta RMK w całości 
powierzyło MPO Kraków. 

Przekazanie tych dwóch kluczowych z punktu widzenia nowoczesnego miasta zadań 
miało olbrzymi wpływ spółkę, jej kształt i de facto ukształtowały MPO Kraków takim, 
jakie jest ono dzisiaj. W ciągu dwóch lat firma z jednego z podmiotów zajmujących się 
odbiorem odpadów i oczyszczaniem miasta stało się koordynatorem wszystkich działań 
i podmiotem samodzielnie zarządzającym dwoma systemami miejskimi. To rzadka sytu-
acja – w Polsce niewiele jest spółek komunalnych, które przeszłaby aż tak duże przeobra-
żenie i aż tak znacząco się rozwinęły.

NOWE ZADANIA, NOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
– MPO KRAKÓW JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

11 lipca 2012 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę NR LII/697/12 w sprawie powierze-
nia MPO Kraków obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania i porządku na 
terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Spółka musiała się do tego odpowiednio przygoto-
wać, ponieważ oznaczało to pełnienie funkcji koordynatora oczyszczania miasta zarów-
no letniego, jak i zimowego. Podjęto szereg prac analitycznych, prawnych, finansowych, 
organizacyjnych, kadrowych. Przeprowadzono pogłębioną analizę kosztów osobowych 
związanych z przeszkoleniem oraz z przesunięciami pracowników w ramach firmy. Trze-
ba było zakupić dodatkowy sprzęt do utrzymania czystości, rozszerzyć tabor, wyposażyć 
auta i przeszkolić pracowników. Wybudowano Centrum Zarządzania Czystością i Od-
padami – dyspozytornię główną MPO – która pełni funkcję centrum dowodzenia Akcją 
„Zima” oraz miejsce koordynacji działań porządkowych w mieście. 

Jednocześnie od 2011 roku spółka przygotowywała się do wdrożenia nowych zasad go-
spodarowania odpadami. Wymagało to szeregu działań, powołano zespół zadaniowy, 
który zajmował się opracowaniem szczegółów, harmonogramem działań, analizami. 

Podstawą wdrożenia Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunal-
nymi w Krakowie Systemu była znowelizowana 1 lipca 2011 roku Ustawa z 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakładała na wszystkie 
gminy w Polsce obowiązek zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie. 
W myśl jej zapisów gminy stawały się właścicielem tych odpadów i do czasu wejścia 
w życie nowych przepisów (1 lipca 2013) musiały zorganizować system odbierania, 
transportu i zagospodarowania odpadów. 

REWOLUCYJNA 
ZMIANA 
(2012–2013)

2.2
WSPÓŁCZESNOŚĆ
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Same prace nad opracowaniem nowego systemu spowodowały znaczące zmiany 
w MPO Kraków. Doprowadziły do zmiany profilu firmy – zaprzestania działalności wywo-
zowej i utworzenia spółki zależnej – Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarowania 
Odpadami (MPGO sp. z o.o.) i przekształcenia MPO Kraków w spółkę użyteczności pu-
blicznej. Przekształcenia wiązały się z utworzeniem nowych struktur, zmianami kadro-
wymi, inwestycjami w zakresie administracyjno-biurowym itp. Wszystko to przyczyniło 
się do sprawnego wdrożenia nowego systemu, a zorganizowanie systemu obsługi de-
klaracji oraz rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów pozwoliło w pełni uruchomić 
system w terminie. 

DYSKUSJA NAD NOWYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Nowe przepisy nie narzucały żadnych konkretnych rozwiązań. Można było do jej zapisów 
podejść na co najmniej kilka sposobów. Kraków rozważał różne warianty, a dokładne 
i skrupulatne analizy pozwoliły rozeznać się we wszystkich możliwościach. Opracowa-
no szczegółowe założenia i przygotowano odpowiednią dokumentację, m.in. projekty 
uchwały RMK wprowadzające system do regulaminu utrzymania porządku i czystości 
w gminie. Ostatecznie uzgodniono, że należy pójść zupełnie odmienną ścieżką, niż 
inne gminy i postawić na europejski model spółki samorządowej, która samodzielnie 
zarządza całym systemem i skupia się na zarządzaniu systemem, nadzorowaniu podwy-
konawców, koordynacji prac. W rozwiniętych krajach Europy taki samorządowy model 
zarządzania usługami komunalnymi jest standardem, w Polsce MPO Kraków nadal jest 
wyjątkiem. Krakowskie rozwiązania są kopiowane przez inne firmy i gminy w Polsce.

KONTEKST KRAJOWY

Zdecydowana większość gmin w Polsce wybrała inaczej niż Kraków. Żadna z nich nie 
zdecydowała się na powierzenie zarządzania całym systemem gminnej spółce, czyli na 
tak zwane zamówienia in-house. Większość obawiała się różnych interpretacji przepi-
sów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak się później okaza-
ło, większość z nich przyznała, że był to błąd. Dzięki temu krakowski system często jest 
podawany za wzór do naśladowania. 

PRZYGOTOWANIA DO ZMIANY 
(ZMIANA STRUKTURY, WYDZIELENIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ)

Przygotowania do nowych zadań trwały nieprzerwanie od 2011 roku. Z MPO wydzielo-
no cały wydział wywozu i odbioru odpadów przekształcając go w spółkę-córkę – MPGO, 
która od tej pory startowała w przetargach na odbiór i transport odpadów w Krakowie 
na równych zasadach wraz z innymi podmiotami na rynku. Przygotowano i wyremonto-
wano pomieszczenia niezbędne do realizacji nowych zadań: stworzono i wyposażono 
Biuro Obsługi Deklaracji, Sprzedaży i Fakturowania zapewniające kompleksową obsługę 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Stworzono kompleksowy 
system kontroli systemu gospodarki odpadami, który do dziś jest wyróżnikiem MPO 
Kraków wśród innych spółek komunalnych – zapewnia szczelność systemu i eliminuje 
z niego nieprawidłowości.

REVOLUTIONARY CHANGES (2012–2013)

2012 and 2013 marked an enormous 
change for MPO, both in the terms of its 
structure, and in its business model. The 
transformation was complete, and applied 
to almost all its departments. In 2012, the 
City Council of Kraków entrusted MPO with 
the task of maintaining its own municipality 
and maintaining its order. a year later the 
regulations changing the organisation of 
waste management came into force on the 
national level, making all municipalities 
owners of waste remaining on their own 
land, and imposing the obligation to 
process them on local governments. This 
task and the creation of the entire waste 
management system for the city was also 
entirely entrusted to MPO by the City 
Council of Kraków. 

Transferring these two tasks, key from the 
point of view of any modern city, to MPO 
had a tremendous influence on its shape, 
and in reality, elevated MPO to its today’s 
status. Within two years the company from 
one of the waste collectors and cleaners 
of the city became the coordinator of all 
activities and an independent manager 
of two municipal systems. This is a rare 
situation – there are few municipal 
companies in Poland which had gone 
through such a thorough transformation 
and developed so considerably.

The company had to prepare for this, as 
it meant acting as the coordinator of city 
cleaning both during summer and winter. 
a number of analytical, legal, financial, 
organisational, and HR steps were taken. An 
in-depth analysis of personnel costs related 
to staff training and transfers within the 
company was conducted. It was necessary 
to purchase additional cleaning equipment, 
extend the fleet, equip the cars, and train 
the personnel.

Preparations to tackle new tasks have been 
carried out uninterruptedly since 2011. An 
entire department of waste collection and 
disposal was separated from MPO, and 
transformed into a daughter company, 
which has since then started bidding for the 
collection and disposal of waste in Kraków 
on an equal footing with other entities on 
the market. 



Baza przy ul. Nowohuckiej 1, 2016
Archiwum MPO Kraków  

Base at Nowohucka Street 1, 2016
MPO Kraków Archive
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ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku zaczął funkcjonować Zintegrowany System Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi w Krakowie, który zrewolucjonizował postępowanie mieszkań-
ców z odpadami. Jego efektem jest zdecydowany wzrost poziomu recyklingu surowców 
wtórnych i skuteczniejsza selektywna zbiórka odpadów. 

ZAŁOŻENIA

Z założenia Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami obejmuje cały Kraków 
i niemal wszystkie odpady powstające w mieście. Środki na funkcjonowanie systemu 
przekazywane są z budżetu miasta i pochodzą z opłat wnoszonych przez mieszkańców 
deklarujących wytwarzanie odpadów. 

ORGANIZACJA ODBIORU I OPŁATY

W ramach systemu odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z nieruchomości 
(u tzw. „źródła”) na podstawie informacji w złożonej deklaracji. Właściciel nieruchomości 
lub działający w jego imieniu zarządca czy administrator sam określa i deklaruje zarzą-
dzającemu systemem gospodarki odpadami MPO Kraków ilość wytwarzanych na tere-
nie nieruchomości odpadów. 

Uchwalona przez Radę Miasta Krakowa opłata ma dwa odniesienia: od gospodarstwa 
domowego (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) oraz w zależności od ilości po-
wstałych odpadów komunalnych tzw. metoda pojemnikowa (zabudowa mieszana oraz 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).
MPO Kraków jako koordynator systemu organizuje przetargi na odbiór i transport odpa-
dów w podziale na pięć sektorów. W wyniku postępowania wyłonieni zostają wykonaw-
cy dla każdego z sektorów.

Do tej pory rozstrzygnięto trzy takie przetargi.
Przetarg I – 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
Przetarg II – 01.07.2014 r. do 31.03.2016 r.
Przetarg III – 1.04.2016 r. do 31.03.2018 r.

DYNAMICZNY 
ROZWÓJ 
W SŁUŻBIE 
MIESZKAŃCOM 
(OD 2013 ROKU)

2.3
W S P Ó ŁC Z E S N O Ś Ć
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SEKTORY ODBIORU ODPADÓW W KRAKOWIE

Widok na Wawel z mostu Dębnickiego
Archiwum MPO Kraków 

View of Wawel Castle from Dębnicki Bridge
MPO Kraków Archive

DYNAMIC DEVELOPMENT IN THE SERVICE 
OF THE RESIDENTS (FROM 2013)

INTEGRATED WASTE MANAGEMENT 
SYSTEM

The Integrated Waste Management System 
covers all the area of Kraków, and almost all 
waste produced in the city. Funds for the 
operation of the system are transferred from 
the city budget and come from fees paid by 
residents declaring waste generation.

ORGANISATION OF WASTE COLLECTION

An owner of a property, or a manager 
or administrator acting on their behalf, 
determines and declares in the Integrated 
Waste Management System managed by 
MPO the quantity of waste produced on 
the property.

The fee charged by the City Council of 
Kraków is twofold: it applies to a household 
(single-family and multi-family dwellings), 
and depends on the amount of municipal 
waste produced, counted on per-container 
basis (mixed housing and real estates with 
no residents, where municipal waste is 
generated).

The Company, as the coordinator of the 
system, organises tenders for the collection 
and disposal waste in five sectors.
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KONTROLA SYSTEMU

Właściciele i działający w ich imieniu zarządcy nieruchomości są zobowiązani do wy-
posażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. W przypadku zbierania 
odpadów w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej: papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło oraz opakowania wielomateriałowe – żółty worek, zmieszane odpady ko-
munalne – niebieski pojemnik. 

W pozostałych rodzajach nieruchomości: papier, metal, tworzywa sztuczne oraz opako-
wania wielomateriałowe – żółty pojemnik, szkło – zielony pojemnik, zmieszane odpady 
komunalne – niebieski pojemnik.

Jednym z najistotniejszych elementów systemu jest dział kontroli MPO. Rolą prowa-
dzących kontrole inspektorów jest instruowanie mieszkańców, pomoc w wypełnianiu 
dokumentów, korekty nieprawidłowych deklaracji i wskazywanie błędów w segregacji 
odpadów.
Grudzień 2013 – ok. 46 000 deklaracji
Styczeń 2014 – ok. 46 300 deklaracji
Grudzień 2014 – ok. 51 000 deklaracji
Styczeń 2015 – ok. 52 000 deklaracji
Grudzień 2015 – ok. 54 800 deklaracji
Październik 2016 – ok. 57 170 deklaracji
Marzec 2017 – 58 450 deklaracji

Kontrole są prowadzone planowo, a mieszkańcy z wyprzedzeniem są informowani o ter-
minie i mogą przełożyć termin na bardziej dogodny. MPO ściśle współpracuje ze Strażą 
Miejską i większość kontroli jest prowadzona wspólnie. 
Kontrolowane są również firmy odbierające odpady i obejmują one: 
•	 zgodność terminów odbioru odpadów z harmonogramami wywozu, 
•	 prawidłowość odbioru odpadów (tj. czy odpady nie są mieszane, czy są w całości 

zbierane oraz czy po odbiorze odpadów nieruchomość jest uprzątnięta). 

Ponadto sprawdzany jest: 
•	 stan techniczno-sanitarny pojazdów, 
•	 oznakowanie pojazdu, 
•	 numery boczne, 
•	 ubiór pracowników, 
•	 identyfikatory brygady, 
•	 czy po zakończeniu odbiorów pojazd został umyty.

Podczas całego procesu kontroli firm odbierających odpady sprawdzane jest przede 
wszystkim to, czy cały strumień odpadów trafia do odpowiednich instalacji regionalnych. 

WZORCOWA EDUKACJA

MPO Kraków jest odpowiedzialne za zarządzanie systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, jednak zadania spółki nie kończą się wyłącznie na sprawnym administro-
waniu. Jednym z najważniejszych elementów działań MPO w Krakowie jest misja eduka-
cyjna, realizowana przez prowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców Krakowa 
oraz poprzez bezpłatne programy edukacyjne, skierowane zarówno do dorosłych, jak 
też do młodzieży i dzieci, ponieważ każde działania proekologiczne powinny zaczynać 
się u podstaw. 

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie 
w tzw. dzwonach
Fot. Łukasz Krajewski, 2015  
Archiwum MPO Kraków 

Collection of waste gathered selectively 
in so called ‚bell’ containers 
Photo by Łukasz Krajewski, 2015 
MPO Kraków Archive 

CONTROLLING THE SYSTEM

One of the most crucial elements of the 
system is the MPO Control Department. The 
role of the inspectors is to instruct residents, 
assist in filing documents, correct incorrect 
declarations, and indicate mistakes in waste 
segregation.

Inspections are planned and residents 
are informed of the deadline in advance, 
and can postpone the date to a more 
convenient term. MPO closely cooperates 
with the Municipal Police, and most of the 
inspections are conducted jointly.
MPO also controls waste collection 
companies.

MODEL EDUCATION

MPO Kraków is responsible for the 
management of the municipal waste 
management system, but the tasks 
of MPO do not solely end on efficient 
administration. One of the most important 
elements of the MPO’s activities in Kraków 
is its educational mission, carried out by 
providing information to the residents of 
Kraków, and by organising free educational 
programmes addressed to adults as well 
as to young people and children, as any 
environmental education should be 
introduced as early as possible. 

MPO Kraków has organised classes for 
primary school students (“No Holidays for 
Segregation”), secondary schools (“Rules 
for E-wastes”), and a special education 
programme for seniors (“Gain More by 
Smart Segregation”). The “Exchange 
Batteries for Tickets” programme let local 
educational institutions collect waste 
batteries to earn free cinema tickets. 

Every year, over 10,000 attendees 
participate in workshops and events 
organised by MPO.



W MPO Kraków prowadzone są programy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych 
(„Od segregacji nie ma wakacji”), gimnazjów („Elektroodpady mają zasady”), a także 
specjalny program edukacyjny dla seniorów („Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz”). 
W ramach programu „Kino za baterie” krakowskie placówki oświatowe prowadzą zbiórkę 
zużytych baterii, za które otrzymują darmowe bilety do kina. 

Każdego roku w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez MPO bierze udział 
łącznie ponad 10 tys. osób. Główne programy to:
•	 Od segregacji nie ma wakacji (klasy IV–VI szkół podstawowych)
•	 Elektroodpady mają zasady (gimnazja)
•	 Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz (seniorzy)
•	 Kino za baterie (placówki oświatowe z Krakowa)
•	 Ścieżka ekologiczna
•	 Czytam, rysuję i segreguję (klasy 0–I)
•	 Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki (przedszkola)
•	 Akademia Młodego Krakowianina (klasy I–III)

Ścieżka ekologiczna w Centrum 
Ekologicznym Barycz
Archiwum MPO Kraków
 
Ecological Path in Barycz Ecological Center
MPO Kraków Archive 

OD SEGREGACJI NIE MA WAKACJI – program dla szkół podstawowych

ELEKTROODPADY MAJĄ ZASADY – program dla gimnazjów

MĄDRZE SEGREGUJESZ, WIĘCEJ ZYSKUJESZ – program dla seniorów

KINO ZA BATERIE

ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA

CZYTAM, RYSUJĘ, SEGREGUJĘ

KRAKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI TO EKO-DZIECIAKI – program dla przedszkoli

KRAKOWSKIE DZIECI WIEDZĄ JAK WYRZUCIĆ ŚMIECI – Akademia Młodego Krakowianina



131130



Tytuł
autor [opis] 
Tytuł
autor [opis] 



133132



Centrum Ekologiczne Barycz z lotu ptaka
Fot. Bartłomiej Cichoń, 2015
Archiwum MPO Kraków
 
Barycz Ecological Center from bird’s eye view
Photo by Bartłomiej Cichoń, 2015
MPO Kraków Archive



INWESTYCJE W ROZBUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI – INSTALACJA 
MBP, ROZBUDOWA I DOSTOSOWYWANIE CENTRUM EKOLOGICZNEGO BARYCZ

Centrum Ekologiczne Barycz to kompleks pięciu współpracujących ze sobą obiektów 
gospodarowania odpadami komunalnymi, zarządzanych przez MPO Kraków. Systema-
tycznie rozbudowywane obejmuje instalację MBP, kompostownię: 

Instalacja MBP
Instalacja służąca mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu odpadów komunalnych 
(MBP), najnowsza instalacja gospodarowania niesegregowanymi (zmieszanymi) odpa-
dami komunalnymi funkcjonuje w ramach Centrum Ekologicznego Barycz od lipca 2012 
roku. Uchwałą NR XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2 lipca 2012 roku 
uzyskała status instalacji regionalnej (RIPOK). W okresie styczeń 2013 roku – kwiecień 
2014 roku wybudowana została nowa, w pełni zmechanizowana i zautomatyzowana 
sortownia odpadów. W budynku, wykonanym w konstrukcji stalowej, zainstalowana zo-
stała linia technologiczna pozwalająca na wyodrębnienie z całego strumienia możliwie 
najwięcej nadających się do odzysku i recyklingu odpadów.

Linia technologiczna to 125 przenośników transportujących odpady, trzy przesiewa-
cze odpadów (sito bębnowe i dwa sita kaskadowe), 10 separatorów optycznych, dwa 
balistyczne, trzy do metali żelaznych i trzy do nieżelaznych. Węzeł do produkcji paliwa 
alternatywnego umożliwia z kolei przetworzenie odpadów nienadających się do od-
zysku w paliwo alternatywne, wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach 
i z powodzeniem zastępujące węgiel. Zastosowane rozwiązania projektowe pozwalają 
na sortowanie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów ko-
munalnych selektywnie zbieranych (tzw. suchej frakcji). Sortownia ta w chwili obecnej 
jest największym i najnowocześniejszym takim obiektem w Polsce.

Kompostownia
Sortownia stanowiąc część mechaniczną instalacji MBP jest ściśle powiązana z kontene-
rową, modułową kompostownią odpadów Barycz. Kompostownia Barycz (oddana do 
eksploatacji we wrześniu 2005 roku i rozbudowywana w latach 2012–2014) jest prze-
znaczona do kompostowania odpadów zielonych, zbieranych selektywnie oraz biolo-
gicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji. Kontenery są to zamknięte 
reaktory z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem, które uniemożliwia przedo-
stanie się nieoczyszczonego powietrza do atmosfery. Każdy moduł kompostowni wypo-
sażony jest w oddzielny kontener z biofiltrem oraz kontener techniczny.

Część kompostowni, w której prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania 
frakcji biodegradowalnej, wyodrębnionej w sortowni, stanowi część biologiczną insta-
lacji MBP. Tutaj odpady poddawane są w pierwszej kolejności suszeniu biologicznemu 
z wykorzystaniem ciepła wytwarzanego podczas produkcji energii elektrycznej z bioga-
zu, pozyskiwanego ze składowiska odpadów komunalnych Barycz. Następnie osuszone 
odpady poddawane są powtórnej, mechanicznej obróbce, z wydzieleniem frakcji 0-20  
mm, która poddawana jest procesowi biostabilizacji w kontenerach kompostujących. 
Kontenery kompostowni spełniają wymagania, zgodnie z zapisami rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z 24 września 2012 roku, w sprawie mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W pozostałej części kompostowni selektywnie zbierane odpady zielone poddawane są 
procesowi tlenowego kompostowania. Końcowym efektem przetwarzania odpadów 
zielonych jest kompost, którego wysoka jakość umożliwia wprowadzanie go do obrotu 
jako nawozu organicznego. Na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
jest wprowadzany do sprzedaży pod nazwą „Kompost na rabaty”.
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INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF 
THE WASTE MANAGEMENT SYSTEM 
– THE MECHANICAL BIOLOGICAL 
TREATMENT PLANT, EXTENSION 
AND ADJUSTMENT OF THE “BARYCZ” 
ECOLOGICAL CENTRE

The “Barycz” Ecological Centre is a complex 
of five cooperative municipal waste 
management facilities managed by MPO 
Kraków. Its systematic expansion includes 
the mechanical biological treatment plant, 
the composting plant, and the landfill site: 

The Mechanical Biological Treatment Plant

The plant is used for mechanical biological 
treatment (MBT) of municipal waste, the 
latest plant for managing non-segregated 
(mixed) municipal waste functions within 
the Barycz Ecological Centre from July 
2012. From January 2013 to April 2014 MPO 
managed to finish a new, fully mechanised 
and automated waste sorting plant. 
a technological line has been installed in 
the building, allowing the most recyclable 
waste to be recovered from the whole 
stream. This sorting plant is currently the 
largest and most modern facility in Poland.

The Composting Plant

The sorting plant, which is the mechanical 
part of the MBT plant, is closely related to 
the containerised, modular “Barycz” waste 
composting plant. The „Barycz” Composting 
Plant (commissioned in September 2005 
and expanded in the years 2012–2014) is 
intended for the composting of selectively 
collected green waste, and biological 
processing of the biodegradable fraction. 
The final result of green waste processing 
is high-quality compost which can be 
marketed as an organic fertiliser.

The Landfill Site

Since 25th July 2012, the “Barycz” municipal 
waste storage facility is a regional facility 
dedicated to the disposal of municipal 
waste. The third phase of the landfill is 
currently being used, and the previous 
two have been revitalised. As a result of 
a natural fermentation process, the biogas 
is converted in four power units into 
electricity and heat. 



Hala demontażu urządzeń elektrycznych
Archiwum MPO Kraków
 
Electronic equipment dismantling hall
MPO Kraków Archive 

Demontaż urządzeń elektrycznych
Archiwum MPO Kraków
 
Dismantling electronic equipment
MPO Kraków Archive 
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Demontaż urządzeń elektrycznych
Archiwum MPO Kraków
 
Dismantling electronic equipment
MPO Kraków Archive 



Składowisko
Jego lokalizacja jest efektem zawartego w 1974 roku porozumienia pomiędzy Kopalnią 
Soli „Wieliczka” i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie. Całość terenu 
przeznaczonego na ten cel o powierzchni ok. 36 ha została podzielona na trzy etapy. 
Dwa z nich są zrekultywowane, trzeci o powierzchni ok. 11 ha eksploatowany jest od 
marca 2005 roku.

Od 25 lipca 2012 roku składowisko odpadów komunalnych Barycz jest instalacją regio-
nalną przeznaczoną do deponowania przetworzonych odpadów komunalnych.

Przywożone na składowisko odpady są przy wjeździe ważone i rejestrowane. Prowa-
dzona jest elektroniczna ewidencja ilości i rodzajów dowożonych odpadów. Depono-
wane odpady są na bieżąco zagniatane kompaktorami, dezynfekowane wapnem chlo-
rowanym i izolowane warstwą ziemi. Koła i podwozia samochodów wyjeżdżających ze 
składowiska są myte w jednej z dwóch automatycznych myjni. Odcieki ze składowiska 
kierowane są bezpośrednio do miejskiego kolektora sanitarnego, którym trafiają grawi-
tacyjnie do Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie.

Powstający w wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów na składowisku bio-
gaz przetwarzany jest w czterech blokach energetycznych (zespołach prądotwórczych) 
na energię elektryczną i cieplną, które są wykorzystywane na potrzeby własne instalacji 
i obiektów zlokalizowanych przy ulicy Krzemienieckiej w Krakowie.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA I PRZETWARZANIE ODPADÓW

Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi opiera się na zgodnej z pra-
wem wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami:
1. zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2. przygotowywanie do ponownego użycia; 
3. recykling; 
4. inne procesy odzysku; 
5. unieszkodliwianie.

Chodzi o maksymalne, powtórne wykorzystanie wszelkich możliwych odpadów i surow-
ców z nich pochodzących – ograniczenie marnotrawstwa potencjalnej i zawartej w od-
padach energii. Wszystkie wyodrębnione i przetworzone surowce wtórne są przekazy-
wane wyspecjalizowanym firmom recyklingowym, które dalej przetwarzają i ponownie 
wprowadzają do obrotu dany surowiec. Ze wszystkich odpadów odbieranych w ramach 
systemu niemal 40% jest zbieranych w sposób selektywny. 

MPO stara się stopniowo wprowadzać modułowe elementy gospodarki w obiegu za-
mkniętym, co jest zgodne z tendencjami i zaleceniami europejskimi. Przykładem jest 
choćby wykorzystywanie drewna z odpadów wielkogabarytowych do produkcji budek 
lęgowych i karmników dla zimujących w mieście ptaków. W 2015 i 2016 pracownicy 
MPO wyprodukowali ponad 1200 takich domków i wszystkie zostały rozdane mieszkań-
com Krakowa.
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Programy dodatkowe w ramach systemu
Programy dodatkowe i działania w ramach systemu, które są bez dodatkowych opłat do-
stępne dla mieszkańców Krakowa:
•	 „Program odbioru odpadów zielonych” – jedyny w Polsce realizowany na tak szeroką 

skalę program odbioru odpadów zielonych – realizowany każdego roku od kwietnia 
do grudnia, według harmonogramu – odbiór sprzed domu raz w tygodniu. 

•	 „Elektrobrygada na telefon” – odbiór elektroodpadów, zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego – usługa na telefon

•	 Odbiór odpadów wielkogabarytowych – według harmonogramu
•	 Realizowany wspólnie z PCK program „100% korzyści” – program odbioru i zagospo-

darowania tekstyliów – usługa na telefon 

INICJATYWA LEGISLACYJNA

MPO Kraków wielokrotnie zwracało uwagę administracji rządowej na możliwości popra-
wy obowiązujących przepisów. Jako jedna z największych spółek komunalnych w Polsce 
MPO Kraków regularnie przesyła własne propozycje zmian przepisów, które korzystnie 
wpłynęłyby na jakość zarządzania gospodarką odpadami na poziomie krajowym. 

W 2015 roku do Ministerstwa Środowiska trafiło opracowanie MPO Kraków z listą nie-
zbędnych zaleceń i propozycji zmian ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach. Rok później Kancelarii Premiera RP i Ministerstwa Rozwoju trafiły wnioski, zalece-
nia i propozycje MPO Kraków w sprawie zamówień in-house.

PRZYSZŁOŚĆ: CELE I WYZWANIA

Niemal trzy lata po wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami wyraźnie 
widać, że znaczna część mieszkańców Krakowa chce zbierać śmieci selektywnie, sprzyja 
temu i przestrzega zasad segregacji. Jednak unijne wymogi, jakie miasto musi spełnić do 
końca 2020 roku cały czas się zaostrzają. Według nich do końca 2020 roku Kraków musi 
osiągnąć 50-procenotowy współczynnik recyklingu odpadów opakowaniowych – czyli 
połowa wyrzucanego papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych będzie musiała być 
odzyskiwana i przekazywana do ponownego użycia. 

Kraków utrzymuje bardzo wysoki poziom recyklingu, jednak osiągnięcie do 2020 roku 
50-procentowego poziomu będzie wymagało, zwłaszcza od mieszkańców, znacznie 
większego zaangażowania i autentycznej zmiany postawy w kwestii odpadów. 

Wymagany przez UE poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, 
tworzywa 
sztuczne,
szkło

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

14 16 18 20 30 40 50

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła to: 
•	 za 2014 r. 19,66%
•	 za 2015 r. 27,39%
•	 za 2016 r. 32,94%

SELECTIVE WASTE COLLECTION 
AND TREATMENT

The Integrated Waste Management 
System is based on a waste hierarchy in 
accordance with Community law on waste 
management:
1. prevention of waste 
2. preparation for reuse 
3. recycling 
4. other recovery processes 
5. neutralization

This is to maximise the reuse of all possible 
waste materials, as well as raw materials 
originating from them – limiting any waste 
of the potential energy within them. All 
extracted and recycled raw materials are 
shipped to specialised recycling companies 
which further process and recycle the raw 
materials. Almost 40% of the entire waste 
collected within the system, was done so 
selectively. 

MPO is trying to gradually introduce 
modular management elements in a closed 
loop, which is in line with European 
tendencies and recommendations. One 
of the examples is using large-scale logs 
for the production of breeding boxes and 
bird feeders for wintering birds nesting in 
the city. In 2015 and 2016, MPO employees 
produced over 1,200 such boxes, and 
distributed them all to residents of Kraków.

ADDITIONAL PROGRAMMES WITHIN 
THE SYSTEM

Additional programmes and activities 
within the system, which are available free 
of charge to the residents of Kraków:
•	 	The	Green	Waste	Collection	Programme	–	

the only wide-scale green waste collection 
programme in Poland, carried out every 
year from April to December. 

•	 	E-waste	collection,	waste	electrical	and	
electronic equipment – on-call services

•	 	Collection	of	large-scale	waste	–	according	
to a schedule

•	 	A	collection	and	management	programme	
for textile waste carried out with Polish 
Red Cross – on-call services



ZINTEGROWANY SYSTEM OCZYSZCZANIA MIASTA

Koordynacja systemu oczyszczania miasta i realizacja zadań w jego ramach to jedno 
z dwóch zadań publicznych realizowanych przez MPO Kraków i finansowanych z bu-
dżetu miasta. Dzięki rosnącym nakładom na czystość poziom zadowolenia i komfort 
życia w Krakowie jest coraz wyższy. Doceniają to zarówno mieszkańcy miasta (po-
twierdzają to dane z badań rokrocznie prowadzonych na zlecenie Krakowskiego Hol-
dingu Komunalnego), jak i odwiedzający Kraków turyści. 

Obowiązujące obecnie zasady oczyszczania miasta Krakowa wprowadzone zostały 
w 2013 r. Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012 roku 
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na teryto-
rium Gminy Miejskie Kraków, przystąpiono do zmiany systemu oczyszczania letniego 
i zimowego na terenie miasta. 

Solarki z pługami
Archiwum MPO Kraków
 
Salt spreaders with plows
MPO Kraków Archive 
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Zgodnie z tym dokumentem powierzone obowiązki, sposób finansowania i rozliczania 
zostały określone w umowie wykonawczej podpisanej pomiędzy gminą Kraków a MPO 
Kraków. Umowa stwierdza m.in., że  
•	 Powierzone MPO przez gminę zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy mają charakter usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym.

•	 MPO jest podmiotem wewnętrznym w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, a tym samym zostały spełnione przesłanki dotyczące 
możliwości powierzenia spółce przez gminę zadania własnego polegającego na wy-
konywaniu zadań własnych gminy określonych w uchwale.

•	 Zgodnie z treścią aktu założycielskiego MPO, spółka ta jest podmiotem będącym jed-
noosobową spółką gminy, świadczącą zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz 
działającą na terenie gminy oraz gmin, z którymi gmina zawarła lub w przyszłości za-
wrze porozumienia międzygminne o przekazaniu wykonywania zadania własnego.

Konsekwencją przejęcia zadań były przekształcenia w strukturze zarządzania, zmiany 
kadrowe oraz przygotowanie i wyposażenie niezbędnych pomieszczeń biurowych, za-
plecza technicznego itp. Powołany Zakład Oczyszczania realizuje zadania w zakresie:
•	 Utrzymania zimowego ulic, chodników, przejść podziemnych, schodów, terenów 

osiedlowych itp.
•	 Oczyszczania ulic (zamiatanie i zmywanie)
•	 Oczyszczania chodników (zamiatanie i zmywanie)
•	 Opróżniania koszy na śmieci
•	 Utrzymania czystości pasów drogowych
•	 Utrzymania czystości przejść podziemnych
•	 Utrzymania czystości tunelu szybkiego tramwaju
•	 Usuwania graffiti
•	 Likwidacji dzikich wysypisk śmieci

Pojazd wyposażony w szczotkę do zbierania śniegu
Archiwum MPO Kraków
 
Car equipped with a snow-collecting brush
MPO Kraków Archive 

INTEGRATED CLEANING SYSTEM 
FOR THE CITY

Coordination of the city’s cleaning system 
and the execution of its tasks is one of two 
public assignments carried out by the MPO 
Kraków, and financed by the city budget. 
Thanks to the growing expenditure on 
cleanliness, the level of satisfaction and 
comfort of living in Kraków is increasing. This 
is appreciated by both the city residents and 
tourists visiting Kraków.

The current rules of cleaning the city of 
Kraków were introduced in 2013. By virtue of 
a resolution of the City Council of Kraków on 
entrusting MPO Kraków with the obligatory 
task of maintaining cleanliness and order in 
its own municipality, the system of summer 
and winter cleaning in the city was changed.



143142

•	 Zabezpieczenia czystości w czasie różnych imprez i uroczystości (państwowych i ko-
ścielnych)

•	 Współpracy przy organizacji różnego rodzaju akcji ekologicznych, jak np. Sprzątanie 
Świata, Dni Ziemi, akcje firm i mieszkańców

•	 Nadzoru zbiórki przeterminowanych leków
•	 Nadzoru odbierania odpadów zielonych i choinek
•	 Pilnych prac interwencyjnych w zakresie utrzymania czystości

Realizacja powierzonych zadań wykonywana jest w 60% przez siły własne MPO, pozo-
stałe 40% realizują firmy zewnętrzne wyłonione w drodze zamówienia publicznego. 
Zdania są zlecane i nadzorowane przez doświadczony i wykwalifikowany zespół inspek-
torów oraz dyspozytorów. 
W strukturze Zakładu Oczyszczania została zorganizowana nowoczesna, pracująca cało-
dobowo Dyspozytornia Główna. To właśnie tu spływają wszystkie interwencje i pytania 
w zakresie utrzymania letniego i zimowego. Są one natychmiast kierowane do innych 
jednostek miejskich, które podejmują działania. Najczęstsze interwencje to likwidacja 
skutków wypadków i kolizji drogowych, sprzątanie po nocnych powrotach z imprez, jak 
również usuwanie zamulenia po intensywnych opadach deszczu. 

Od 2012 r. MPO Kraków koordynuje również utrzymanie zimowe. Akcja „Zima” jest realizowa-
na na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa – w sprawie powołania Miejskiego 
Komitetu Koordynacyjnego do spraw zimy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Komitet ten 
działa pod przewodnictwem I Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela i sku-
pia przedstawicieli wszystkich służb i spółek miejskich biorących udział w Akcji „Zima”. 

Dzięki wyposażeniu dyspozytorni w nowoczesne urządzenia i aplikacje prognozujące 
oraz współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej dyspozytorzy mogą 
na bieżąco monitorować warunki atmosferyczne. Ich analiza przekłada się na właściwe 
decyzje dotyczących liczby i rodzaju wysyłanego sprzętu i pracowników do prac zwią-
zanych z utrzymaniem zimowym. Dostęp do kamer monitorujących ulice oraz system 
GPS umożliwia ciągłą obserwację pojazdów wykonujących prace w terenie. Ważnym 
elementem jest również własny system łączności radiowej dający bezpośrednią komu-
nikację z pracownikami w mieście.

Utrzymaniem zimowym w sezonie 2016/2017 objęto w Krakowie:
•	 drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 327 km (w tym krajowe 44 km, wojewódz-

kie 25 km, powiatowe 258 km),
•	 drogi gminne – 867 km,
•	 drogi wewnętrzne – 173 km,
•	 chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 948 tys. m2,
•	 drogi rowerowe – 124 km,
•	 tereny wewnątrz osiedlowi – 788 tys. m2,
•	 strefa płatnego parkowania – 209 tys. m2

Sprzęt:
•	 66 solarek
•	 39 ciągników z rozrzutnikiem do utrzymania chodników
•	 41 zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich
•	 9 zespołów do wywozu śniegu
•	 58 jednostek do zimowego utrzymania ulic
•	 22 zespoły do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych
•	 9 zespołów do utrzymania miejsc postojowych

RAZEM: 244 jednostki (zima 2016/2017)

ODPOWIEDZIALNI ZA CZYSTOŚĆ

  1.  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIOSRTWO 
OCZYSZCZANIA

  2.  ZARZĄD BUDYNKÓW 
KOMUNALNYCH

  3.  ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

   1.  SPÓŁDZIELNIE 
MIESZKANIOWE

   2.  WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE

   3.   WŁAŚCICIELE  
PRYWATNI

GMINA INNI ZARZĄDCY

The consequence of taking over the tasks 
was transformations in the management 
structure, personnel changes, and the 
preparation and provision of the necessary 
offices, technical facilities. The Cleaning 
Department was established, which 
performs tasks in the following areas:
•	 	Winter	maintenance	of	streets,	sidewalks,	

underground passageways, stairs, and 
residential areas 

•	 	Street	cleaning	(sweeping	and	washing)
•	 	Sidewalks’	cleaning	(sweeping	and	

washing)
•	 	Emptying	waste	bins
•	 	Maintaining	the	cleanliness	of	the	lanes
•	 	Maintaining	the	cleanliness	of	

underground passages
•	 	Maintaining	the	cleanliness	of	the	fast	

tram tunnel
•	 	Removing	graffiti
•	 	Removing	wild	garbage	dumps
•	 	Securing	cleanliness	during	various	events	

and ceremonies (state and church)
•	 	Co-operating	in	the	organisation	of	

various types of ecological actions
•	 	Supervising	the	collection	of	overdue	

drugs
•	 	Supervising	the	collection	of	green	waste	

and Christmas trees
•	 	Carrying	out	urgent	clean-up	

intervention works



INWESTYCJE W TABOR

Specyfika zadań oraz dążenie do coraz wyższych standardów spowodowały koniecz-
ność unowocześnienia bazy sprzętowej. MPO sukcesywnie kupuje specjalistyczne po-
jazdy do oczyszczania ulic i chodników. Wszystkie auta spełniają normę emisji spalin 
EURO 6, a zamiatarki wyposażone są w specjalne filtry z certyfikatem PM10, które wy-
łapują zanieczyszczenia i nie dopuszczają do ich wtórnej emisji do powietrza. Na uwa-
gę zasługuje specjalistyczna zamiatarka BEAM, charakteryzująca się dużą siłą zasysania. 
Wyposażona jest w listwę myjąco-zasysającą, co gwarantuje zbieranie zanieczyszczeń 
z trudno dostępnych miejsc (np. torowisk) na całej szerokości pojazdu. Wśród tych po-
jazdów są również tzw. sprzęty małogabarytowe, przystosowane do pracy na terenach 
zabytkowych i tam, gdzie są ograniczenia w tonażu. MPO Kraków łącznie posiada 187 
jednostek sprzętowych do oczyszczania miasta.
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INVESTMENTS IN THE FLEET

The specificity of the tasks and the pursuit 
of higher standards led to the need to 
upgrade the equipment base. MPO 
successively purchases specialised vehicles 
to clean streets and sidewalks. All cars meet 
the EURO 6 emission standards, and the 
sweepers are equipped with special PM10-
certified filters which trap pollutants, and do 
not allow their secondary emissions into the 
air. MPO Kraków has in total 187 equipment 
units to clean the city (without cars used to 
collect and transport waste).
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Śmieciarki w bazie przy ul. Nowohuckiej 1, 2016
Archiwum MPO Kraków  

Waste trucks in base at Nowohucka Street 1, 2016
MPO Kraków Archive
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Zbiornik na sól drogową w bazie przy ul. Nowohuckiej 1, 2016
Archiwum MPO Kraków 
 
Reservoir for road salt in the base at Nowohucka Street 1, 2016
MPO Kraków Archive
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Zamiatarki chodnikowe
Archiwum MPO Kraków
 
Sidewalk sweepers
MPO Kraków Archive
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WALKA ZE SMOGIEM

MPO Kraków realizuje również zadania ograniczające wtórną emisję szkodliwego dla 
zdrowia pyłu PM10. W związku z uchwałą nr XXXI/527/15 Rady Miasta Krakowa z 2 grud-
nia 2015 roku w sprawie ustalenia kierunków działań dla prezydenta miasta dotyczą-
cych procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów za-
wieszonych w Krakowie spółka przygotowała i wdrożyła plan działań interwencyjnych. 
Polegają one na zwiększeniu częstotliwości oczyszczania ulic, chodników, placów oraz 
wprowadzenia dodatkowego zmywanie ulic i chodników. Ogranicza to unoszenie się 
pyłów pochodzących z transportu samochodowego.

Według procedury MPO Kraków ma do dwóch godzin od informacji o przekroczeniach 
PM10 rozpocząć zamiatanie i zmywanie na wytyczonych ulicach i chodnikach – łącznie na 
67 ulicach o długości 400 km, i 231 chodnikach o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. 

Opracowanie procedury poprzedziły badania naukowe. W 2015 r. MPO we współpracy 
z Politechniką Krakowską oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska roz-
poczęło badania mające sprawdzić, czy zamiatanie i zmywanie ulic wpływa na jakość 
powietrza. Podobne badania zostały przeprowadzone na wybranych ulicach Krakowa 
przez Akademię Górniczo Hutniczą. Ich celem było określenie wskaźników emisji pyłów 
PM10 i PM2,5 wraz z oceną wpływu ich emisji na jakość powietrza. Wyniki tych badań 
wskazują jednoznacznie, że częstsze zamiatanie i zmywanie ulic oraz dodatkowe zmy-
wania w okresach przekroczeń stężenia pyłów PM10 poprawia stan powietrza. 

Polewaczki na Alejach Trzech Wieszczów 
podczas badań naukowych Politechniki 
Krakowskiej
Archiwum MPO Kraków 

Sprinkler cars during scientific research 
of Cracow University of Technology
MPO Kraków Archive

FIGHTING SMOG 

MPO Kraków also carries out the tasks 
of limiting the secondary emission of 
harmful PM10. Interventions consist in 
increasing the frequency of clean-ups of 
streets, sidewalks, squares, and introducing 
additional washing for streets and 
sidewalks. This limits the spread of dust 
from car transport.

According to the procedure, MPO Kraków 
has up to two hours from the revealing 
of information on excess of PM10 to start 
sweeping and washing the marked streets 
and sidewalks – a total of 67 streets with 
a length of 400 km, and 231 sidewalks 
with a total area of over 1 million m2. 
The development of the procedure was 
preceded by research. In 2015, MPO in 
cooperation with the Cracow University 
of Technology and the Voivodeship 
Inspectorate for Environmental Protection 
has begun research on how to clean the 
streets in order to minimise the secondary 
PM10 emissions. Similar studies were 
conducted on selected streets of Kraków 
by the AGH University of Science and 
Technology. Close cooperation with 
scientific centres continues. 



Po zakończeniu pracy wszystkie auta muszą 
zostać za każdym razem umyte
Archiwum MPO Kraków 

At the end of workday all cars must be washed
MPO Kraków Archive
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Pielgrzymi na Rynku Głównym podczas ŚDM
Archiwum MPO Kraków
 
Pilgrims on Main Square during the WYD 
MPO Kraków Archive 

Dyzpozytornia podczas ŚDM
Archiwum MPO Kraków
 
MPO dispatch office during the WYD 
MPO Kraków Archive 

Koordynacja pracy zespołów sprzątających podczas ŚDM
Archiwum MPO Kraków
 
Coordinating work of cleaning crews during the WYD 
MPO Kraków Archive 
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016

Choć Kraków nie był organizatorem wydarzenia, musiał spełnić swoje ustawowe zada-
nia, tj. utrzymanie czystości. Przed MPO Kraków jako zarządzającym systemami oczysz-
czania miasta i gospodarowania odpadami stanęło wielkie wyzwanie. Wydarzenie na 
taką skalę – pierwsze w Polsce – wymagało podjęcia działań natychmiast po ogłoszeniu 
w Rio de Janeiro w roku 2013 kolejnego miejsca spotkania młodzieży świata w Krakowie. 
W planach organizacyjnych należało uwzględnić liczbę spodziewanych uczestników, lo-
kalizację uroczystości głównych, towarzyszących, koncertów i innych wydarzeń – często 
o charakterze spontanicznym, nieplanowanym, obejmujących cały obszar Krakowa. 

Zapewnienie czystości tych wszystkich miejsc wymagało przygotowania logistyczne-
go. Zakupiono niezbędny sprzęt, poczyniono niezbędne inwestycje, zwiększono liczbę 
pracowników i przeszkolono ich. W dyspozytorni głównej utworzono dziesięć dodatko-
wych stanowisk telefonicznych, aby sprawnie przyjmować i przekazywać do realizacji 
zgłaszane interwencje. Własny system łączności radiowej umożliwiał szybką i bezpo-
średnią komunikację z pracownikami rozlokowanymi w terenie. 

Na czas ŚDM firma ponad trzykrotnie zwiększyła swoje zdolności wykonawcze. Wstrzy-
mane zostały urlopy, wydłużono godziny pracy wszystkich pracowników. Wszyscy pra-
cowali w systemie dwuzmianowym, 24 godzin na dobę. Zawieszone zostały wszystkie 
dodatkowe programy i działania. W czasie ŚDM łącznie pracowało dwa tys. osób i 483 
specjalistyczne jednostki sprzętowe.

Opracowano system utrzymania czystości, który polegał na rozlokowaniu 59 zespołów 
do oczyszczania w różnych obszarach miasta. Zespół składał się z pracowników ze sprzę-
tem (samochody dostawcze, zamiatarki, polewaczki itp.). Na bieżąco wykonywał zada-
nia, ale również monitorował stan czystości, a tym samym nie dopuszczał do jego nad-
miernego zanieczyszczenia. Zespoły te mogły być przekierowywane na inne obszary, 

Papież Franciszek przyjął prezesa MPO Kraków 
Henryka Kultysa i podziękował za doskonałą 
pracę całej firmy, 2016
Archiwum MPO Kraków
 
Pope Francis thanked president of MPO Kraków 
Henryk Kultys for the excellent work of whole 
company, 2016
MPO Kraków Archive 

WORLD YOUTH DAY 2016

An event of this magnitude, attracting 
a few million people to one city in a short 
time, required action immediately after the 
announcement in Rio de Janeiro in 2013 
that the next World Youth Day would take 
place in Kraków. Preparations for this event 
lasted over 2 years

During WYD, the company increased its 
executive capacity threefold. Holiday 
leaves were suspended, all working hours 
for employees were extended. Everyone 
worked in a two-shift system, 24 hours 
per day. All additional programmes and 
activities were suspended. 2,000 people and 
483 specialised equipment units worked 
during the event.

A cleaning system has been developed, 
which consisted of deploying 59 cleaning 
teams in different areas of the city. a team 
consisted of equipped personnel who 
performed tasks on a regular basis but also 
monitored the state of cleanliness, and 
therefore, did not allow for any excessive 
pollution. These teams could be redirected 
to other areas if needed, for example, large 
pilgrim groupings, holy masses, church 
services, catering stations, etc. 1,220 rubbish 
bins were placed in the streets, car parks, 
bus stations, as well as bus and tram loops. 
All cleaning tasks were carried out several 
times a day, e.g. the bins were emptied 
8–10 times a day on average, but also every 
15 minutes, e.g. in the areas near catering 
stations. The teams were headed by MPO 
dispatchers. Moving groups of pilgrims 
quickly filled up street bins or gathered 
waste near them – bins were emptied on 
a regular basis, and the area was cleaned 
immediately. This only could happen thanks 
to a flexible system of cleaning crews, which 
were transferred by MPO dispatchers from 
one city area to another.



jeśli była taka potrzeba, np. po przejściu dużych grup pielgrzymkowych, po mszach 
świętych, katechezach, miejscach wydawania posiłków itp. 

W pasach drogowych ulic, w rejonie parkingów, dworców, pętli autobusowych i tram-
wajowych ustawiono dodatkowo 1220 sztuk koszy na śmieci. Wszystkie zadania zwią-
zane z utrzymaniem czystości realizowane były wielokrotnie w ciągu doby, np. kosze 
opróżniano średnio 8–10 razy na dobę, ale też co 15 minut, np. w rejonie wydawania 
posiłków. Zespołami kierowali dyspozytorzy MPO. Przemieszczające się grupy pielgrzy-
mów bardzo szybko zapełniały kosze uliczne lub gromadziły odpady w ich pobliżu – ko-
sze były opróżniane na bieżąco, a teren sprzątany od razu – umożliwiał to właśnie ela-
styczny system rozlokowania ekip sprzątających, które dyspozytorzy MPO mogli w razie 
potrzeby przesuwać w inne rejony miasta.

Cały system utrzymania czystości został graficznie przedstawiony na mapach, co poma-
gało przy bieżących analizach potrzeb. Co ważne, czystość zapewniona była nie tylko 
w miejscach bezpośrednio związanych z wydarzeniami. Utrzymywana była czystość 
w całym mieście, nawet jeśli nie było tam wielu pielgrzymów. Odbiór odpadów od 
mieszkańców przebiegał bez przeszkód, między innymi dlatego, że śmieciarki zaczynały 
pracę już ok. 4.00 rano (normalnie ok. 6.00).

Tryb pracy ludzi i sprzętu był wzmożony – pełna gotowość obowiązywała 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu. Światowe Dni Młodzieży były wielkim sukcesem MPO 
Kraków i była to zasługa wszystkich pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem, 
entuzjazmem i bardzo pozytywnym nastawieniem do gości.

Wysiłki MPO Kraków zostały zauważone i docenione. Mieszkańcy dzwonili i pisali do 
firmy, składając gratulacje i wyrażając podziw. Pielgrzymi z różnych zakątków świa-
ta byli zachwyceni Krakowem i sprawnością służb porządkowych. Do MPO dotarły 
też listy gratulacyjne od prezydenta RP Andrzeja Dudy i metropolity krakowskiego 
 kardynała Stanisława Dziwisza. 

The whole cleaning system was graphically 
presented on maps, which helped with current 
needs analysis. Furthermore, cleaning was 
ensured not only in places directly related 
to the events. Cleanliness was maintained 
throughout the city, even in areas where there 
were not many pilgrims. The collection of 
waste from the residents was unobstructed, 
mainly because garbage trucks headed out 
already at ca. 4 AM (usually this takes place 
around 6 AM).

The mode of work of people and equipment 
was increased – everybody and everything 
was available 24 hours a day, 7 days a week. 
World Youth Day was a great success for MPO 
Kraków, thanks to the entire personnel who 
showed their dedication, enthusiasm, and very 
positive attitude to the guests.

Efforts of MPO Kraków were noticed and 
appreciated. Residents called and wrote to 
the company, congratulating and expressing 
their admiration. Pilgrims from all corners of 
the world were delighted with Kraków and 
the efficiency of the cleaning services. The 
congratulatory letters from the President of 
Poland, Andrzej Duda, and the Metropolitan 
Cardinal, Stanisław Dziwisz, were also received.
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Podczas ŚDM praca trwała na okrągło
Archiwum MPO Kraków 

During the WYD work went around o’clock
MPO Kraków Archive
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Podczas ŚDM zmiany trwały po 12 godzin
Archiwum MPO Kraków
 
During the WYD shifts lasted for 12 hours 
MPO Kraków Archive 
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Rynek Główny podczas ŚDM
Archiwum MPO Kraków 

Main Square during WYD
MPO Kraków Archive 



177176



Jak powiedział Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski:
Służby miejskie odpowiedzialne za funkcjonowanie miasta podczas Światowych Dni Młodzieży 
stanęły na wysokości zadania. Miasto było czyste […]. Za to wszystko chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, które tak ciężko pracowały przy tym wydarzeniu.

Kraków wypełnił swoje zadanie w tym zakresie i jak powiedział Marszałek Województwa 
małopolskiego Jacek Krupa „Rozmawialiśmy z wieloma pielgrzymami, którzy byli zachwyceni 
Krakowem, gościnnością mieszkańców, jedzeniem. Nie trafiliśmy na żadną negatywną opinię – 
podkreślił Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Szanowni Państwo, 

jestem pod wrażeniem pracy MPO 
podczas Światowych Dni Młodzieży. 
Codziennie przed godziną 6 rano 
przechodziłam przez Rynek, który o tej 
porze był już wyczyszczony „na błysk”, 
a w ciągu dnia w różnych miejscach 
Krakowa przez które przechodziłam 
widziałam jak śmieci były uprzątane 
na bieżąco. Proszę podziękować 
Pracownikom, którzy pewnie niejedną 
nieprzespaną noc mają za sobą i mam 
nadzieję, że taki poziom dbania 
o czystość miasta będzie utrzymany 
także po SDM. 

Z poważaniem 
Agnieszka Sułek

Dzień dobry

Uprzejmie dziękuję za wskazówki co 
do pojemników i składam gratulacje 
całemu MPO za kawał dobrej roboty 
podczas ŚDM jestem zachwycona ładem 
i porządkiem w Krakowie w tym czasie.

Z poważaniem
Elżbieta Czachór

Dzień Dobry, 

Chciałam Państwu serdecznie 
podziękować za Waszą pracę podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Jako 
mieszkanka Krakowa i uczestniczka 
Ważnych Wydarzeń dla wielu, chcę 
docenić szczególny wysiłek Każdego 
Pracownika MPO. Zapewniliście komfort 
bywania w wielu miejscach w Krakowie 
– w porządku ;)

Z pozdrowieniami, 
Anna Żaczek 
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Pracownicy MPO starali się pomagać pielgrzymom podczas ŚDM
Archiwum MPO Kraków 

MPO staff tried to be helpful to pilgrims during the WYD
MPO Kraków Archive 
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Pracownicy MPO towarzyszyli pielgrzymom 
na każdym kroku podczas ŚDM 
Archiwum MPO Kraków 

MPO staff accompanied pilgrims at every 
step during the WYD
MPO Kraków Archive 
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Pracownicy MPO towarzyszyli pielgrzymom 
na każdym kroku podczas ŚDM 
Archiwum MPO Kraków 

MPO staff accompanied pilgrims at every 
step during the WYD
MPO Kraków Archive 
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1866

1993

1884
Pierwszy miejski zespół 
zajmujący się czystością 
Krakowa 

First municipal structure to 
handle issue of cleanliness 
of Cracow is formed

Kompleksowy regulamin utrzymania 
czystości i porządku dla Krakowa 

Comprehensive regulations 
for maintaining cleanliness 
and neatness in Cracow are 
proclaimed 

Komercyjna spółka MPO 

Commercial Municipal 
Cleaning Company

1939
1951Katastrofa II wojny światowej 

The catastrophe of World War II 
Państwowe Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Oczyszczania

State-owned Municipal 
Cleaning Company 
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2013

2016

Nowe zadania – spółka 
użyteczności publicznej 

New tasks – public utility company 

Sukces Światowych Dni Młodzieży 

The Success of World Youth Day 

1906

1914Powstaje Zakład 
Czyszczenia Miasta 

Municipal Maintenance 
Service is created

I wojna światowa cofa oczyszczanie 
miasta o kilkadziesiąt lat

First World War pushes city cleaning 
back to an earlier era 

1932
Zmiana nazwy na Zakład 
Oczyszczania Miasta 

Name change to Municipal 
Maintenance Service
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150 lat polskiego samorządowego 
modelu oczyszczania miasta

150 years of Polish self-government city cleaning model

Mpo dziś jest nowoczesną i największą  
w branży firmą komunalną w polsce

  zatrudnia ponad 1000 osób
  dysponuje ponad 400 pojazdami
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