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WSTĘP

Jedną z kluczowych dat w najnowszej historii Polski jest rok 1989. Odbywające się
wówczas obrady Okrągłego Stołu zapoczątkowały znamienną w swych konsekwencjach
transformację systemową. Źródeł stopniowego rozkładu peerelowskiej dyktatury
komunistycznej i coraz bardziej efektywnych dążeń do demokratyzacji doszukiwać się
należy w szerokim katalogu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zdaniem wielu
historyków, zainicjowane w tym czasie procesy miały istotny wpływ na kształt ustrojowy
rodzącej się wtedy III Rzeczpospolitej wraz z uformowaniem się nowego układu sił
politycznych i ekonomicznych1. Twórcy reform i ówcześni uczestnicy życia publicznego
przekonują, że czas ten obfitował w przełomowe wydarzenia, które zaowocowały
decydującymi przemianami w zakresie organizacji i sposobu funkcjonowania
poszczególnych organów państwowych. Wpływ na to miała w dużej mierze restytucja
samorządu terytorialnego po okresie PRL-u2.
Przywołanie powyższych uwag jest o tyle zasadne, że bez nich nie sposób
zrozumieć motywów powstania, kontekstu i zasadniczej treści niniejszej rozprawy
doktorskiej. Jej tematem są bowiem relacje wojewodów krakowskich z samorządem
miasta Krakowa realizujące się w latach 1990–1998.
Na wstępie zasadne będzie poczynić kilka uwag terminologicznych dotyczących
wykorzystanych w tytule pracy sformułowań, które mogą okazać się pomocne do
zrozumienia właściwej problematyki. Zgodnie z definicją przytoczoną w Słowniku Języka
Polskiego PWN relacja to – według jednego z czterech znaczeń – „związek zachodzący
między ludźmi lub grupami społecznymi” 3. Internetowy Wielki Słownik Języka Polskiego
w podobny sposób wskazuje, że jest to „stosunek zachodzący między jakimiś osobami,
obiektami lub pojęciami”4. Definicje te dowodzą, że pierwszorzędny obszar niniejszych
badań odnosi się do interakcji pomiędzy dwoma ujętymi w tytule podmiotami. Choć
1

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016, s. 17.
M. Kulesza, Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Warszawa 2008, s. 77.
3
Relacja, w: Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/relacja.html, dostęp: 2 IX 2019 r.
4
Relacja, w: Wielki Słownik Języka Polskiego, https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6699&ind=0&w_
szukaj=relacja, dostęp: 2 IX 2019 r.
2
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kontakty te są w swej istocie dwustronne i mają w sobie kluczowy czynnik wzajemności,
warto zwrócić uwagę na nieprzypadkowo oznaczony w tytule kierunek relacji – od
wojewodów krakowskich do samorządu miasta Krakowa. Takie też stosunki stanowiły
w głównej mierze przedmiot analiz badawczych.
Tytuł niniejszej rozprawy doktorskiej wyraźnie wskazuje na dwa ośrodki władzy
lokalnej, które jednak posiadały odmienny status, specyfikę, zakres oddziaływania
i pozycję ustrojową. Wojewoda to terenowy organ rządowej administracji ogólnej.
Regulująca tę kwestię ustawa z 22 marca 1990 r. przewidywała ponadto, że był on na
obszarze województwa przedstawicielem rządu 5. To właśnie na tej płaszczyźnie
realizowały się analizowane relacje z samorządem miasta Krakowa. W praktyce miały
one jednak szerszy wymiar, co oznacza, że w zasadniczej części rozprawy akcent został
wielokrotnie położony na piastunów tego organu, czyli kolejnych wojewodów
krakowskich, a także urząd tego organu, czyli Urząd Wojewódzki w Krakowie, który był
tzw. aparatem pomocniczym.
Samorząd miasta Krakowa należy natomiast definiować w duchu ustawy
o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z tymi przepisami mieszkańcy gminy (w tym
przypadku miasta Krakowa) z mocy prawa tworzyli wspólnotę samorządową.
Podejmowali oni rozstrzygnięcia za pomocą głosowania powszechnego 6. Dzięki temu,
w drodze przeprowadzanych wyborów, możliwe było wyłonienie samorządowych władz
lokalnych. Wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy należały
zasadniczo do właściwości rady gminy. Podejmowane przez nią uchwały i zadania
określone przepisami prawa wykonywał zarząd gminy7. Mając to na uwadze nie powinno
dziwić, że tytułowe relacje wojewodów krakowskich w sposób szczególny odnosiły się
do organów samorządu terytorialnego Krakowa – stanowiąco-kontrolnej Rady Miasta
Krakowa i wykonawczego Zarządu Miasta Krakowa z Prezydentem na czele.
Po powyższym dookreśleniu zakresu przedmiotowego badań warto ponadto
wyjaśnić, że skoncentrowanie się na relacjach wojewodów krakowskich z samorządem
krakowskim motywowane było przede wszystkim wyróżniającym się charakterem
Krakowa spośród pozostałych 38 gmin województwa krakowskiego. Była to bowiem
stolica województwa i jedyna gmina o statusie miasta, która dodatkowo miała
metropolitarny charakter. Miasto to wyróżniało się pod względem liczby ludności.
5

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, art. 2 (Dz.U.
nr 21, poz. 123 z późn. zm.).
6
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, art. 1, 11 (Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
7
Tamże, art. 15, 26.
7

W 1990 r. zamieszkiwało go ponad 750 tys. osób, co stanowiło prawie 60% ogółu
ludności całego województwa. To pociągało za sobą w konsekwencji również
wyróżniającą się strukturę i rozmiar władz samorządowych 8. Kraków był dodatkowo
jedynym miastem w województwie uczestniczącym w kolejnych etapach procesu reform
administracji publicznej (m.in. program pilotażowy, ustawa miejska), na kanwie których
w sposób szczególny realizowały się tytułowe relacje.
Zakres chronologiczny analizy i prezentacji tematu obejmuje lata 90. XX w.
Cezurę czasową otwiera dokładnie rok 1990, obfitujący w wydarzenia będące
konsekwencją wspomnianych już przemian zapoczątkowanych niespełna rok wcześniej.
8 marca 1990 r. zostały bowiem uchwalone ustawy reaktywujące samorząd terytorialny.
Po kilku miesiącach odbyły się również wybory samorządowe, które w istocie były
pierwszym w pełni wolnym i demokratycznym głosowaniem w popeerelowskiej
rzeczywistości politycznej Polski. Przyniosły one ukształtowanie się organów samorządu
terytorialnego. W 1990 r., a dokładniej 22 marca, posłowie uchwalili również ustawę
o terenowych organach administracji ogólnej. Na jej mocy – jak szczegółowo omówiono
w zasadniczej części pracy – przywróceniu uległ organ wojewody krakowskiego.
Zakreśloną w tytule cezurę czasową zamyka de facto ostatni dzień roku 1998, do
kiedy to administracja publiczna funkcjonowała według modelu terenowej administracji
rządowej i samorządu terytorialnego realizującego się jedynie na szczeblu gminy. Od
1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, która w ścisły sposób była
połączona z drugim etapem reformy samorządowej skutkującym wprowadzeniem
modelu trójszczeblowego z podziałem na gminy, powiaty i województwa.
Fakt niezbadania dotąd w szczegółach tytułowych relacji wojewodów
krakowskich z samorządem miasta Krakowa w latach 90. XX w. stał się – obok
zainteresowań autora – zasadniczą motywacją do napisania niniejszej pracy. Uzyskane
w Archiwum Zakładowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
informacje o tym, że pierwszorzędne w kontekście tego zagadnienia materiały źródłowe
nie były dotąd wykorzystywane w celach naukowych, tym bardziej utwierdziły autora
w przekonaniu o perspektywie podjęcia w pełni oryginalnego, odkrywczego i – co za tym
idzie – nieopracowanego dotąd tematu.

8

Dla porównania następne pod względem ludności gminy, czyli Skawina, Wieliczka, Niepołomice liczyły
w tym czasie po około 40 tys. mieszkańców. W skład Rady Miasta Krakowa w 1990 r. wchodziło 75
radnych. Zob. M. Kłósek, A. Kowalska, A. Stachańczyk, Historia Krakowa w liczbach, Kraków 2018,
s. 10–18.
8

Sam problem badawczy wydaje się być ponadto fascynujący. W pierwszych
latach III Rzeczpospolitej kształtował się bowiem samorząd terytorialny, przejmujący
nowe zadania i kompetencje, które dotąd właściwe były terenowym organom
administracji rządowej. Zbadanie, jak w praktyce wyglądały szeroko rozumiane relacje
pomiędzy tymi dwoma ośrodkami – zarówno na płaszczyźnie kontaktów regulowanych
zapisami prawnymi, jak i w poszczególnych sprawach bieżących – wydaje się więc nie
tylko zasadne, ale również interesujące.
Po osiągnięciu pierwotnego celu, jakim było zdefiniowanie podmiotów ujętych
w tytule wraz z określeniem ich pozycji ustrojowej, kluczowe pozostało ustalenie, jakie
sprawy mogły potencjalnie łączyć wspomniane ośrodki władzy, stymulować, a czasem
wręcz wymuszać kontakty między nimi. To rodziło dalsze, następujące pytania
badawcze. W jaki sposób realizowały się tytułowe relacje pomiędzy wojewodami
krakowskimi a przedstawicielami samorządu miasta Krakowa? W jakich obszarach
występowało współdziałanie? Przy jakich okazjach nawiązywano współpracę?
W zakresie jakich spraw utrzymywano kontakty? Jakie wreszcie były nieporozumienia
i czego dotyczyły konflikty?
Nie ulega więc wątpliwości, że to właśnie tzw. praktyka ustrojowa stanowi
swoiste spoiwo dla treści niniejszej rozprawy. Dogłębne zbadanie tego zagadnienia
poskutkowało pojawieniem się kolejnych, niżej przytoczonych, pobocznych pytań, które
również nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Jakie były płaszczyzny kontaktów między
wojewodami a przedstawicielami samorządu miasta Krakowa? Jaki charakter miały
tytułowe interakcje? W jakiej formie się realizowały? W zakresie jakich spraw
wymieniano korespondencję? Czego dotyczyły dwustronne spotkania? W jakim
przedmiocie były podpisywane porozumienia? Analizowanie praktyki ustrojowej
wymusiło niewątpliwie określenie organizacji administracji rządowej w województwie
krakowskim i władz samorządowych miasta Krakowa. To pozwoliło udzielić odpowiedzi
na podstawowe pytania dotyczące personaliów. Kto kolejno pełnił funkcje wojewodów
krakowskich i w jakich latach? Kto urzędował w gabinecie prezydenta Krakowa i kto
wchodził w skład Zarządu Miasta Krakowa? Kto zasiadał w Radzie Miasta Krakowa
w kolejnych jej kadencjach i jaki był skład Prezydium tego organu?
Ze względu na określoną powyżej specyfikę problematyki badawczej
w przygotowywaniu poniższej rozprawy doktorskiej wykorzystano przede wszystkim
metodę krytycznej analizy źródeł i syntezy. Uzupełniająco zastosowano również metody
porównawcze i statystyczne.
9

Jak już nadmieniono, podjęcie tego rodzaju tematu znajduje swoje powody
w dostępie do bogatej bazy niewykorzystanych dotąd archiwaliów, głównie aktowych.
Prezentując korpus źródeł, warto je podzielić na dwie części. Do pierwszorzędnych
zaliczyć należy przede wszystkim dokumenty aktowe Archiwum Zakładowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Archiwum Miasta Krakowa,
a dokładniej zespoły archiwalne odpowiadające owym urzędom w badanym okresie lat
90. XX w. W toku podjętych prac badawczych przeanalizowano obszerny zestaw teczek
odpowiadających łącznie prawie 120 spisom zdawczo-odbiorczym. W ich obrębie
wykorzystano szeroki wachlarz dokumentów, do których zaliczyć można chociażby
korespondencję

urzędową

(wymienianą

de

facto

we

wszystkich

możliwych

konfiguracjach na linii nadawca – adresat), protokoły z posiedzeń zespołów, kolegiów
i spotkań, notatki służbowe, opinie prawne, druki wewnętrzne, projekty aktów
normatywnych, porozumień wraz z komplementarnymi załącznikami i aneksami,
stanowiska konwentów, zespołów, wydziałów merytorycznych urzędów, jednostek
podległych i instytucji, rozliczenia finansowe (np. w zakresie dotacji i subwencji),
protokoły z przeprowadzonych kontroli, wystąpienia pokontrolne, protokoły zdawczoodbiorcze, interpelacje radnych oraz projekty i właściwe odpowiedzi udzielane przez
wojewodę, kwestionariusze i ankiety, a wreszcie oświadczenia, wystąpienia
i przemówienia podczas uroczystości.
Do źródeł pierwszoplanowych zaliczyć można również akty normatywne
i prawne. W kontekście tych, które miały najszerszy zasięg, nie sposób nie wymienić
ustawy zasadniczej wraz z jej kolejnymi nowelizacjami, ustaw regulujących w sposób
szczególny przedmiot badań (kluczowych w tym względzie wspomnianych już ustaw
o terenowych organach rządowej administracji ogólnej 9, o samorządzie terytorialnym10,
o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług
publicznych11), oraz rozporządzeń wykonawczych (np. kluczowego dla jednego
z kolejnych podrozdziałów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia zadań
i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być
przekazane niektórym gminom o statusie miasta12).

9

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach…
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…
11
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach
usług publicznych (Dz.U. nr 141, poz. 692 z późn. zm.).
12
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji
z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom
10

10

Dogłębnej analizie poddane zostały również akty prawne wydawane z jednej
strony przez Wojewodę Krakowskiego, a z drugiej przez organy samorządu
terytorialnego miasta Krakowa. W pierwszym przypadku były to rozporządzenia,
zarządzenia i decyzje. Dotyczyły one na przykład powołania zespołów do spraw reformy
administracji publicznej. Do drugiej kategorii zaliczyć natomiast można uchwały Rady
Miasta Krakowa, rezolucje podejmowane przez radnych i akty prawne wydawane przez
Zarząd Miasta Krakowa i Prezydenta. Wszystkie te dokumenty dostępne są w wersji
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. W tym miejscu
należy wspomnieć jeszcze o porozumieniach zawieranych przez wojewodów
krakowskich z prezydentami miasta Krakowa, które w wielu przypadkach regulowały
bezpośrednio przekazanie do wykonywania i przejęcie realizacji określonych zadań
i kompetencji.
W toku przygotowywania niniejszej pracy przeprowadzono również kwerendę
prasową obejmującą lata 90. XX w. Jej efektem była w pierwszej kolejności analiza,
a w konsekwencji wykorzystanie tych artykułów, które poruszały kwestie kluczowe
w kontekście tematyki kolejnych rozdziałów. W konsekwencji przedmiotem
zainteresowania stały się teksty opublikowane zarówno na łamach prasy lokalnej
i regionalnej (np. w „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim” i „Gazecie
w Krakowie”), jak również w tytułach ogólnopolskich (czy to np. w „Rzeczpospolitej”,
czy też chociażby „Gazecie Wyborczej”).
Do drugiej części korpusu źródeł zaliczyć można te o charakterze uzupełniającym,
które również odegrały niemałą rolę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ich
wykorzystanie, szczególnie przy analizie konkretnych przypadków, przyczyniło się do
zarysowania szerszego kontekstu pozwalającego na zdecydowanie pełniejszy ogląd
w danej kwestii. Były to przede wszystkim dokumenty o charakterze sprawozdawczym.
Zaliczyć do nich można półroczne raporty o sytuacji w województwie krakowskim, które
były przygotowywane

przez

poszczególne

wydziały

Urzędu

Wojewódzkiego

w Krakowie, a następnie przedkładane przez wojewodów krakowskich delegatom na
Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego. Z drugiej strony wymienić trzeba
Raporty o Stanie Miasta – coroczne publikacje opracowywane przez Urząd Miasta
Krakowa i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Pomocne okazały się

o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U.
nr 65, poz. 309 z późn. zm.).
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również dane statystyczne dotyczące województwa krakowskiego i jego stolicy w latach
90. XX w., które zostały zaprezentowane w materiałach Najwyższej Izby Kontroli.
Wyliczając rodzaje wykorzystanych źródeł należy odnotować relacje ustne. Autor
poczynił próby dotarcia do bezpośrednich świadków przywoływanych i analizowanych
wydarzeń. Z grona osób pełniących funkcje publiczne w latach 90. XX w. pozyskano
ubogacające zawartość pracy wspomnienia Mirosława Steca (delegata pełnomocnika
rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie krakowskim w randze
wicewojewody w latach 1990–1991, a następnie dyrektora generalnego w Urzędzie Rady
Ministrów w randze wiceministra w latach 1992–1994), Ryszarda Masłowskiego
(wojewody krakowskiego od stycznia do grudnia 1998 r.), Krzysztofa Bachmińskiego
(prezydenta Krakowa od lutego 1991 r. do września 1992 r) i Kazimierza Barczyka
(przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w latach 1990–1993, radnego miasta Krakowa
I i II kadencji).
Wydaje się, że bogata baza archiwaliów aktowych i źródeł pomocniczych
pozwoliła na zaprezentowanie tytułowej problematyki w możliwie kompleksowym
ujęciu. Dostęp do źródeł umożliwił bowiem nie tylko przedstawienie treści aktów
normatywnych i zreferowanie ustaleń z przeprowadzonych spotkań, ale przede
wszystkim przestudiowanie motywów podejmowanych decyzji, odtworzenie procesu
przygotowania porozumień i negocjacji przed ich podpisaniem, czy też przeanalizowanie
wynikłych sporów i nieporozumień wraz z ich genezą i konsekwencjami.
Literaturę przedmiotu można omówić z umownym podziałem na trzy zasadnicze
kategorie. Po pierwsze, wychodząc od najszerszego zakresu zagadnieniowego należy
wymienić sztandarową pozycję Antoniego Dudka pt. Historia polityczna Polski
1989–201213, a także stanowiące dopełnienie pod względem tła historycznego prace
Wojciecha Roszkowskiego pt. Historia Polski 1914–201514 i Andrzeja Chwalby pt.
III Rzeczpospolita. Raport specjalny15. Po drugie, w zakresie historii ustroju i prawa
konstytucyjnego

i omówienia reform administracji publicznej w początkach

III Rzeczypospolitej pomocne okazały się książki i artykuły naukowe m.in. Michała

13

A. Dudek, dz. cyt.
W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2015, Warszawa 2017.
15
A. Chwalba, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.
14
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Kuleszy16, Jerzego Regulskiego 17, Bogdana Dolnickiego18, Antoniego Agopszowicza19,
Andrzeja Borodo20, Zbigniewa Leońskiego21, Jana Majchrowskiego22, czy też
Małgorzaty Polinceusz23. Po trzecie wreszcie, z pozycji dotyczących Krakowa
i wchodzących w zakres historii regionalnej wymienić należy dzieła Jacka Purchli 24.
Tytułowa problematyka została co do zasady ukontekstowiona w schemacie
ustrojowym. To wpłynęło

na usystematyzowanie treści, a w konsekwencji

zaproponowanie przejrzystego układu problemowego w zakresie kolejnych pięciu
rozdziałów i problemowo-chronologicznego w przypadku wchodzących w ich skład
podrozdziałów.
Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Jego celem jest zaprezentowanie
szerszego kontekstu i tła dla tytułowych relacji, a więc województwa krakowskiego i jego
stolicy w ostatniej dekadzie XX w. Następnie omówione zostały dwa ośrodki władzy
lokalnej w Krakowie – rządowej i samorządowej. Przedstawiono pozycję ustrojową
wojewody,

poczet

kolejnych

wojewodów

krakowskich

i

strukturę

Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie. Analogicznie zreferowano status samorządu terytorialnego
miasta Krakowa, z uwzględnieniem personaliów i struktur organizacyjnych.
Rozdział drugi ukazuje niejako pierwsze etapy relacji pomiędzy wojewodami
krakowskimi a przedstawicielami samorządu Krakowa u progu III Rzeczypospolitej.
Swoistym wyznacznikiem dla treści tego fragmentu jest podział zadań i kompetencji
w związku z reaktywowaniem struktur i organów samorządowych. W tej części
zaprezentowano również przebieg procesu komunalizacji mienia w Krakowie, tzn. tych
nieruchomości i ruchomości, bez których samorząd nie mógłby wykonywać wpisanych
w swoją istotę działań.

16

M. Kulesza, Budowanie samorządu…; tenże, Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990–
2000), „Studia Iuridica” 2000, t. 38, s. 79–86.
17
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
18
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999; tenże, Nadzór nad
samorządem terytorialnym, Katowice 1993.
19
A. Agopszowicz, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1991.
20
A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 1997.
21
Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001; tenże, Ustrój i zadania samorządu
terytorialnego w Polsce, Poznań 1994.
22
J. Majchrowski, Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu, Warszawa 2011.
23
M. Polinceusz, Funkcje wojewody. Studium administracyjnoprawne, Rzeszów 2010.
24
J. Purchla, Miasto i polityka. Przypadki Krakowa, Kraków 2018; tenże, Gry w miasto, Kraków 2011;
tenże, Powrót do miasta – trudne narodziny samorządu w Krakwie w roku 1990, w: Kraków – metropolia.
W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, red. tenże, Kraków 2016, s. 109–
116.
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Rozdział trzeci stanowi niejako kontynuację poprzedniego, gdyż przedstawia
współdziałanie w ramach dalszych reform administracji publicznej. W istocie były to trzy
wyraźne etapy – począwszy od programu pilotażowego, poprzez wdrażanie
i obowiązywanie tzw. ustawy miejskiej, a skończywszy na przygotowaniach do reformy
z 1999 r., według której Kraków otrzymał status miasta na prawach powiatu.
W rozdziale czwartym zaprezentowano sposób wykonywania przez wojewodę
uprawnień nadzorczych i kontrolnych względem samorządu. Szczególnej analizie
poddane zostały uchwały Rady Miasta Krakowa, które zostały zakwestionowane przez
organ nadzoru jako niezgodne z prawem lub przyjęte z naruszeniem prawa. Omówiono
również częstotliwość i zakres kontroli przeprowadzanych przez urzędników wojewody
w krakowskim Magistracie i jednostkach podległych organom samorządu terytorialnego
miasta.
Rozdział piąty ukazuje natomiast szeroki wachlarz relacji w sprawach bieżących.
Przeanalizowano w nim interpelacje krakowskich radnych kierowanych do wojewody
z uwzględnieniem ich zakresu przedmiotowego. Omówiono również, jak wyglądała
współpraca pomiędzy tymi ośrodkami władzy przy opracowywaniu programów
i projektów strategicznych, szczególnie w zakresie zagospodarowania przestrzennego
miasta, Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej, Krakowskiego Centrum
Komunikacyjnego, czy wreszcie lotniska w podkrakowskich Balicach. Część tę wieńczy
opis współdziałania podczas przygotowywania ważnych wydarzeń i spraw ważnych dla
społeczności lokalnej.
Autor składa serdeczne podziękowania dla Promotora ks. prof. dra hab. Bogdana
Stanaszka za poświęcony czas, okazaną pomoc i cenne wskazówki udzielone przy pisaniu
niniejszej pracy.
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1. KRAKÓW
– ADMINISTRACJA RZĄDOWA
I SAMORZĄD TERYTORIALNY

1.1. WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE
I JEGO STOLICA

1.1.1. PANORAMA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO
Nie sposób nie rozpocząć tytułowych rozważań o relacjach wojewodów krakowskich
z samorządem miasta Krakowa w pierwszych latach III Rzeczpospolitej bez
zaprezentowania panoramy województwa krakowskiego i jego stolicy. Omawiana
jednostka podziału terytorialno-administracyjnego, w granicach z okresu 1990–1998,
a więc kluczowego w kontekście tematu rozprawy, istniała od 1 czerwca 1975 r.
Wówczas władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przeprowadziły gruntowną reformę
administracyjną i dokonały zasadniczej zmiany podziału terytorialnego państwa25.
Utworzono 49 nowych województw (w miejsce dotychczasowych 17 i 5 miast
wydzielonych na prawach województwa). W związku z tym, że zlikwidowano powiaty,
można było mówić odtąd o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju – na gminy
(wprowadzone dwa lata wcześniej, 1 stycznia 1973 r.) i województwa26.
25

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie
ustawy o radach narodowych (Dz.U. nr 16, poz. 91 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw (Dz.U. nr 17,
poz. 92); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień
należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady
narodowe i wojewodowie (Dz.U. nr 17, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek
organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa (Dz.U. nr 17, poz. 95).
26
Reforma była przez ówczesnych decydentów politycznych motywowana dążeniem do decentralizacji
i przybliżenia władzy do obywateli. Miała także spowodować zmniejszenie kosztów administracji.
Niemniej jednak, wprowadzone zmiany były w istocie tożsame z procesem centralizacji władzy, gdyż
przyjęto nieformalną zasadę, że przewodniczącymi wojewódzkich rad narodowych mieli być pierwsi
sekretarze komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Rzeczywistym celem
15

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 1990, można zauważyć,
że spośród województw największymi były: olsztyńskie, które zajmowało obszar ponad
12,3 tys. km2, suwalskie o powierzchni prawie 10,5 tys. km2 oraz bydgoskie, mieszczące
w swych granicach ponad 10,3 tys. km2. Do najmniejszych należały natomiast: łódzkie
(1 523 km2), krakowskie (3 254 km2) oraz bielskie (2 704 km2). Najwięcej mieszkańców
miało z kolei województwo katowickie, gdzie było osiedlonych 3,9 mln osób, a najmniej
województwo chełmskie z liczbą ludności wynoszącą 248,8 tys. osób. W sumie, według
stanu na rok 1990, tylko 11 spośród 49 województw miało więcej niż 1 mln
mieszkańców27.
Warto na początku zwrócić uwagę na pewien niuans, że od początku istnienia
w tej postaci, tj. od 1 czerwca 1975 r. województwo krakowskie (obok stołecznego
warszawskiego i łódzkiego) nosiło oficjalną nazwę „województwa miejskiego” 28. To
nomenklaturalne wyróżnienie wiązało się z formalno-prawnym założeniem, że funkcję
wojewódzkich rad narodowych pełniły miejskie rady narodowe w stolicach tych
województw. Jak się później okazało, mechanizm ten miał ogromny wpływ na proces
formowania administracji państwowej i samorządu terytorialnego po 1990 r.29 Należy
jednak podkreślić, że w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
z 1983 r. nie utrzymano tego charakterystycznego wyróżnika w nazewnictwie 30.
Jak już wspomniano, województwo krakowskie zajmowało obszar 3 254 km2, co
w stosunku do powierzchni całego kraju – wynoszącej 312 683 km2 – stanowiło 1,04%.
Leżało ono w południowej części Polski i graniczyło odpowiednio: od południowego

reformy miało być natomiast zwiększenie kontroli nad terenowymi ośrodkami władzy i tym samym
osłabienie roli lokalnych elit politycznych na szczeblu powiatowym, który to postanowiono zlikwidować.
Nie powinno więc zaskakiwać, że nowy podział terytorialny państwa spotkał się z krytycznym przyjęciem.
Wśród niekorzystnych następstw tej decyzji akcentowano przede wszystkim zerwanie tradycyjnych
powiązań wielkich miast z bezpośrednim zapleczem, przerwanie granic historycznych i ingerencję w układ
wielkich ekosystemów. Nowe, często stosunkowo niewielkie miasta wojewódzkie nie miały silnych
związków z terenem, w obrębie którego przyjęły status stolicy. G. Gorzelak, Reforma terytorialnej
administracji kraju: geneza, założenia, uzasadnienie, w: Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju:
założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, red. tenże, Warszawa 1999, s. 11; A. Miszczuk, Regionalizacja
administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Lublin 2003, s.63–78;
Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Zarys ustroju administracji lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin
1991, s. 15 i n.
27
Historia Polski w liczbach. Ludność, terytorium, oprac. A. Jezierski i in., Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 1994, s. 143.
28
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 V 1975 r. w sprawie określenia miast…, § 1, 18, 24.
29
Szerzej o tym mechanizmie w rodz. 1.2.
30
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 41,
poz. 185 z późn. zm.).
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zachodu z województwem bielskim, od zachodu z katowickim, od północy z kieleckim,
od wschodu z tarnowskim a od południa z nowosądeckim31.
Na terenie województwa krakowskiego stykały się trzy główne jednostki
geograficzne, zwane w naukach o ziemi prowincjami. Północne obszary leżały w obrębie
Wyżyny Małopolskiej, w której to skład wchodziły – zaczynając od strony zachodniej –
odpowiednio: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Miechowska i Płaskowyż
Proszowicki. W środkowej części, w tzw. strefie obniżeń, od zachodu na wschód ciągnął
się z kolei pas Kotlin Podkarpackich. Przez nie utorowała sobie drogę Wisła,
przeciskająca się od strony zachodniej pomiędzy zrębowymi wzgórzami południowego
krańca Wyżyny Krakowskiej. Ten malowniczy obszar przyjął tradycyjną nazwę Bramy
Krakowskiej. Część wschodnią pasa Kotlin Podkarpackich stanowiło natomiast rozległe
zapadlisko równinnej Kotliny Sandomierskiej. Natomiast południowe, podgórskie
i górskie krańce województwa przynależały do Karpat Zachodnich i wchodzących w ich
skład dwóch zasadniczych regionów – od strony północnej Pogórza Wielickiego, a od
strony południowej Beskidu Średniego 32.
Województwo krakowskie, podobnie zresztą jak cały obszar Polski, leżało
w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, a dokładniej w pasie przejściowym pomiędzy
odmianą oceaniczną a kontynentalną. Należy jednak mieć świadomość, że omówiona
powyżej przynależność tego obszaru do poszczególnych prowincji geograficznych
powodowała, że w warunkach klimatycznych tego regionu w dużej mierze dominowały
wpływy gór i wyżyn 33.
W zachodniej części województwa krakowskiego znajdowały się pokłady węgla
kamiennego wynoszące około 182 mln ton, a we wschodniej części w niewielkich
ilościach wydobywano ropę naftową (30 tys. ton rocznie). Złoża soli kamiennej na
początku lat 90. XX w. szacowano natomiast na 65 mln ton, niemniej jednak jej
eksploatacja w Wieliczce stopniowo malała. Spośród najpospolitszych surowców
wymienić należy wapienie i margle, skały magmowe, kruszywa naturalne i surowce
ilaste, które wykorzystywane były przede wszystkim w budownictwie, głównie

31

Historia Polski w liczbach. Ludność, terytorium…, s. 142 i n.
Archiwum Zakładowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie [dalej: AZMUWK], Urząd
Wojewódzki w Krakowie 1990–1998 [dalej: UWK], spis zdawczo-odbiorczy [dalej: spis] 45/I/23,
Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych…, s. 3–4.
33
Tamże, s. 4.
32
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drogowym, przemyśle cementowym, chemicznym, hutnictwie, a także w produkcji
ceramiki34.
Województwo krakowskie było bardzo ubogie w zasoby wód powierzchniowych
(zaledwie 1,2% zasobów całego kraju) i podziemnych (najtrudniejsza sytuacja
w południowej, praktycznie bezwodnej części regionu) 35. Niemniej jednak, warunki
przyrodnicze województwa dla rozwoju rolnictwa określić można było jako nad wyraz
korzystne. W większości obszarów przeważały bowiem wysokiego gatunku gleby. Na
Płaskowyżu Proszowickim i Wyżynie Miechowskiej były to czarnoziemy. Średni ogólny
wskaźnik jakości przestrzeni produkcyjnej wynosił 84 punkty, przy średniej krajowej
49,5 punktów. Najmniej żyzne gleby w województwie rozciągały się wzdłuż Pogórza
Wielickiego i Beskidów36.
Pod względem podziału administracyjnego w skład województwa krakowskiego
u progu 1990 r. wchodziło łącznie 39 gmin, spośród których wyszczególnić można –
pełniące funkcję stołeczną – miasto Kraków, 10 gmin tzw. miejsko-wiejskich oraz
28 gmin wiejskich37. Szczegółowy zasięg terytorialny prezentuje, aktualna na koniec
1994 r., poniższa mapa administracyjna.

34

Tamże, s. 13.
Tamże, s. 14.
36
Tamże, s. 14 i n. W nieco szerszy sposób środowisko geograficzne województwa krakowskiego zostało
opisane w książce: M. Niemirowski, S. Przybyło, K. Waksmundzki, Środowisko geograficzne
województwa krakowskiego, Kraków 1972.
37
Dogłębne dane na temat podziału administracyjnego i ludności prezentują tabele zamieszczone
w: Rocznik Statystyczny Województwa Krakowskiego 1989, Kraków 1989, s. 50–53.
35
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Mapa 1. Podział administracyjny województwa krakowskiego (stan na 31 grudnia 1994 r.)

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 256/19, s. 20.

Charakterystyczną cechę układu przestrzennego centralnej części województwa
stanowiło ukształtowanie się Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, bazującego na
wytyczonym w 1983 r. Krakowskim Zespole Miejskim. W jego skład wchodziła stolica
regionu łącząca się z trzema sąsiadującymi miastami, tj. Wieliczką, Skawiną,
Niepołomicami, a także kilkunastoma miejscowościami okalającymi Kraków38. Wskutek
braku przepisów regulujących tego typu podmioty Krakowski Obszar Metropolitalny na

38

AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 147.
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początku lat 90. XX w. pozostawał jedynie jednostką planistyczną i statystyczną.
Maksymalny zasięg obejmował obszar od Chrzanowa i Libiąża na zachodzie, przez Skałę
i Słomniki na północy, Bochnię na wschodzie, po Myślenice na południu 39. W takiej
formie pozostawał zasadniczo do czasu uchwalenia w 2003 r. Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego40.

Tabela 1. Zasięg terytorialny województwa krakowskiego w 1990 r.
Rodzaj jednostki
administracyjnej

Poszczególne miasta i gminy

miasto

Kraków

miasto i gmina

Dobczyce, Krzeszowice, Myślenice, Niepołomice, Proszowice, Słomniki,
Skała, Skawina, Sułkowice, Wieliczka

gmina

Alwernia, Biskupice, Czernichów, Drwinia, Gdów, Gołcza, IgołomiaWawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, KocmyrzówLuborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Nowe Brzesko, Pcim,
Raciechowice, Radziemice, Siepraw, Sułoszowa, Świątniki Górne, Tokarnia,
Trzyciąż, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zielonki

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/7, t.2, wykaz jednostek administracyjnych województwa
krakowskiego (stan na 10 IX 1990 r.).

W kluczowym dla niniejszej pracy okresie od 1990 r. do 1998 r. dwie miejscowości
leżące na terenie województwa krakowskiego otrzymały status miasta. Do pierwotnej
kategorii 10 miast i gmin dołączyły odpowiednio 1 października 1993 r. leżąca na

39

Krakowski Obszar Metropolitalny, w: Encyklopedia Krakowa, red. A.H. Stachowski, Warszawa–
Kraków 2000, s. 495.
40
D. Korecki, Metropolitalność Krakowa, „Problemy Rozwoju Miast” 1 (2004), nr 1–2, s. 20 i n.; Uchwała
nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, BIP Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, https://bip.malopolska.pl/umwm,a,748635,uchwala-nr-xv17403-sejmikuwojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-grudnia-2003-r-w-sprawie-uchwalenia-p.html, dostęp: 14 I
2019 r. Szerzej o pojęciu metropolii i metropolitarnym charakterze Krakowa m.in. w: D. Hołuj, Samorząd
Krakowa wobec wyzwań metropolitarności, Kraków 2015; J. Purchla, Kraków – prowincja czy
metropolia?, Kraków 1996; a także w artykułach naukowych z opracowania zbiorowego Kraków –
metropolia. W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej pod redakcją Jacka
Purchli. Zob. J. Purchla, Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa, w: Kraków – metropolia…,
s. 145–156; K. Broński, Metropolia i jej wymiary. Perspektywa historyczna i współczesność (zarys
problematyki), w: Kraków – metropolia…, s. 11–36. D. Hołuj, Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik
i wykładnik jego metropolitalności, w: Kraków – metropolia…, s. 189–212.
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zachodzie regionu Alwernia41 i 1 stycznia 1997 r. ulokowane na południe od Krakowa
Świątniki Górne42.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 1990 r. w województwie
krakowskim mieszkało 1 231 600 osób, co stanowiło odsetek 3,2% ludności całego kraju.
W przeliczeniu na 1 km2 przypadało więc 378 mieszkańców. Głębsza analiza tego
przelicznika dowodzi, że gęstość zaludnienia była bardzo zróżnicowana. W miastach
wynosiła 1811 osób na 1 km2,, w samym Krakowie – 2290 osób na 1 km2, a na obszarach
wiejskich – 136 osób na 1 km2. Warto jednak zauważyć, że ogólnie według tego
wskaźnika województwo krakowskie uplasowało się na czwartym miejscu pod względem
najgęściej zaludnionych, za łódzkim (748 osób na 1 m2), stołecznym warszawskim (639
osób na 1 m2) i katowickim (600 osób na 1 m2)43. Należy odnotować, że w ciągu 8 lat, od
1990 do 1998 r., przybyło 13 tys. mieszkańców województwa krakowskiego. Oznaczało
to równocześnie, że do 383 osób na 1 km2 zwiększył się wskaźnik gęstości zaludnienia 44.
Zdecydowana większość mieszkańców województwa krakowskiego żyła
w miastach. W 1990 r. ludność miejska stanowiła ogółem około 69,1%, natomiast
w samym Krakowie mieszkało ponad 750 tys. osób, co oznaczało, że średnio 3 na 5
mieszkańców województwa to byli krakowianie 45. Liczbę ludności pozostałych miast
i procentowy udział w skali całego województwa prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela 2. Ludność w miastach województwa krakowskiego (z wyjątkiem Krakowa) w 1990 r.
Miasto

Liczba ludności

Odsetek ludności miejskiej w województwie

Skawina

23,4 tys.

2,8 %

Wieliczka

17,7 tys.

2,1%

Myślenice

17,3 tys.

2,0 %

Krzeszowice

8,5 tys.

1,2 %

Niepołomice

6,8 tys.

0,8 %

Proszowice

6,7 tys.

0,8 %

41

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta (Dz.U. nr 86, poz. 400).
42
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin (Dz.U.
nr 155, poz. 760).
43
Historia Polski w liczbach. Ludność, terytorium…, s. 143.
44
Historia Polski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo, t. 1, red. A. Jezierski i in., Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2003, s. 371.
45
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych. Ocena stanu istniejącego. Zagadnienia wybrane, Kraków 1991, oprac. Wydział
Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
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Sułkowice

5,5 tys.

0,6 %

Dobczyce

5,1 tys.

0,6 %

Słomniki

4,6 tys.

0,5 %

Skała

3,6 tys.

0,4 %

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 29.

Drugim po Krakowie miastem w województwie krakowskim, pod względem liczby
ludności, była Skawina, która to w 1990 r. liczyła ponad 23 tys. mieszkańców.
W Wieliczce i Myślenicach mieszkało z kolei po około 17 tys. osób. Żadne z pozostałych
7 miast nie przekroczyło liczby ludności powyżej 10 tys. mieszkańców. Nie zmieniło się
to również po uzyskaniu statusu miasta przez Alwernię i Świątniki Górne 46.
Omawiając pokrótce strukturę płci i wieku, należy odnotować, że udział kobiet
w województwie krakowskim wynosił w 1990 r. 51,8% ogółu ludności. Współczynnik
feminizacji utrzymywał się natomiast na poziomie 110 kobiet na 100 mężczyzn
w miastach i 102 kobiety na 100 mężczyzn wśród ludności wiejskiej 47. Jak odnotowano
w raporcie przygotowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w porównaniu do
wskaźników z lat 80. XX w. proces starzenia ludności województwa krakowskiego
pogłębiał się. Dowodzi tego poniższa tabela.

Tabela 3. Ludność w województwie krakowskim – udział procentowy poszczególnych grup wieku na
tle średniej dla Polski (dane z 1990 r.)
Struktura wieku ludności
w wieku
przedprodukcyjnym
(do 17 lat)

w wieku produkcyjnym
(kobiety od 18 do 59 lat
mężczyźni od 18 do 64
lat)

w wieku
poprodukcyjnym
(kobiety od 60 lat
mężczyźni od 65
lat)

ogółem

27,1 %

59,6 %

13,3 %

miasta

25,8 %

61,8 %

12,4 %

Kraków

25,2 %

62,2 %

12,6 %

wsie

30,0 %

54,9 %

15,1 %

Wyszczególnienie

województwo
krakowskie

46

AZMUWK, UWK, spis 387/12, Województwo krakowskie w latach 1990–1994, Kraków 1995, oprac.
Wydział Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
47
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 31.
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Polska

29,9 %

57,9 %

12,2 %

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 31.

W przygotowanym przez urzędników wojewódzkich raporcie pt. Województwo
krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zauważono, że
struktura wieku województwa krakowskiego była w tym okresie zróżnicowana
przestrzennie. Południową część regionu cechowały najwyższe wskaźniki urodzeń
i przyrostu naturalnego. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym przekraczał 33%,
a osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 12,4%. Dla porównania, odsetek
mieszkańców gmin północnych, którzy nie ukończyli 17 roku życia, był niższy o około
5 punktów procentowych (wynosił 28,3%), a tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny było
więcej o 5 punktów procentowych (stanowili odsetek 17,5% ogółu ludności). Jak można
zauważyć w powyższej tabeli, w Krakowie zdecydowaną większość stanowiły osoby
w wieku produkcyjnym – 62,2%, co wynika głównie z dużej koncentracji miejsc pracy48.
Statystycznie 9 na 10 mieszkańców województwa krakowskiego utrzymywało się
ze źródeł pozarolniczych. Co ciekawe, również na obszarach wiejskich wskaźnik ten był
stosunkowo duży, o czym świadczą poniższe dane.

Tabela 4. Źródła utrzymania ludności w województwie krakowskim (dane z 1990 r.)
Ludność utrzymująca się głównie

województwo krakowskie

z rolnictwa

ze źródeł pozarolniczych

ogółem

10,4 %

89,6 %

miasta

2,5 %

97,5 %

Kraków

2,0 %

98,0 %

wsie

28,2 %

71,8 %

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 32.

48

Tamże, s. 32, 39. Warto odnotować, że stosunkowo duża koncentracja miejsc pracy w Krakowie
powodowała, że właśnie do tego miasta do pracy przyjeżdżało około 70% spośród wszystkich mieszkańców
województwa krakowskiego pracujących poza miejscem zamieszkania. Przyjeżdżający do pracy
w Krakowie z gmin ościennych i pozostałej części województwa stanowili 17% wszystkich zatrudnionych
w mieście.
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O ile w miastach województwa krakowskiego ludność – co zrozumiałe – utrzymywała
się głównie ze źródeł pozarolniczych, o tyle we wsiach – pomimo sumarycznie
wysokiego odsetka – wskaźnik ten był bardzo zróżnicowany. Przykładowo, w gminie
Radziemice 67,5% ludności żyło z rolnictwa, natomiast w gminie Kłaj odsetek takich
osób wynosił 11,6%. Potwierdza to, że północna część województwa posiadała typowo
rolniczy charakter, a obszar wokół Krakowa był w wysokim stopniu zurbanizowany.
Niekorzystna struktura agrarna w południowej części regionu powodowała natomiast
konieczność szukania pozarolniczych źródeł utrzymania przez ludność tych obszarów 49.
Na początku lat 90. XX w. społeczeństwo województwa krakowskiego
charakteryzowało się wyższym poziomem wykształcenia w porównaniu do poziomu
ogólnokrajowego. Potwierdzają to dane zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 5. Ludność w województwie krakowskim w wieku powyżej 14 lat według poziomu
wykształcenia w stosunku do czynnych zawodowo (dane z 1990 r.)
Wykształcenie

województwo
krakowskie

wyższe

średnie

zasadnicze

podstawowe

ogółem

14,0 %

28,9 %

29,7 %

25,0 %

miasta

20,4 %

36,5 %

27,5 %

14,8 %

Kraków

21,9 %

37,0 %

26,6 %

14,0 %

wsie

2,6 %

15,1 %

33,5 %

43,3 %

6,5 %

24,8 %

23,3 %

38,9 %

Polska

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 33.

Niezaprzeczalnie

wysoki

poziom

wykształcenia

mieszkańców

województwa

krakowskiego, przeszło dwukrotnie wyższy niż ogółem w Polsce, wynikał niewątpliwie
z potencjału nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie i jego oddziaływania zarówno na
jego mieszkańców, jak i osoby zamieszkujące gminy ościenne 50.
Urynkowienie gospodarki, będące pokłosiem szeroko pojętej transformacji
zapoczątkowanej w 1989 r., spowodowało nieuniknione zjawisko bezrobocia. Jesienią

49
50

Tamże, s. 32 i n.
Tamże, s. 33.
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tamtego roku zarejestrowano w województwie krakowskim pierwszych 40 bezrobotnych,
w tym 30 w Krakowie. Pod koniec 1990 r. bez pracy w regionie pozostawało 21 200 osób,
co stanowiło odsetek 3,5% aktywnych zawodowo. Wśród bezrobotnych przewagę pod
względem płci stanowiły kobiety (55%), a pod względem wieku osoby młode poniżej 35
roku życia (60%). Należy dodać, że w porównaniu do innych regionów stopa bezrobocia
w województwie krakowskim była stosunkowo niska. W połowie 1991 r. wskaźnik ten
wynosił 4,1%, a dla porównania w województwie nowosądeckim – 8,7%, kieleckim –
9,1%, olsztyńskim – 13,7%, a w suwalskim – 14,7%51. W kolejnych latach liczba
bezrobotnych w regionie wahała się, wynosząc odpowiednio: 41,6 tys. w 1994 r.,
44,1 tys. w 1996 r. 24,1 tys. w 1998 r. W każdym z tych przypadków stopa bezrobocia
pozostawała na poziomie znacznie niższym niż w skali ogólnopolskiej, o czym świadczą
poniższe dane:
–

7,7% w województwie krakowskim wobec 16,4% w kraju w 1994 r.,

–

8,0% w województwie krakowskim wobec 14,9% w kraju w 1996 r.,

–

4,1% w województwie krakowskim wobec 10,3% w kraju w 1998 r.52

Stan zdrowia ludności w województwie krakowskim na początku lat 90. XX w.
pozostawiał wiele do życzenia. Wpływ na złą kondycję miały przede wszystkim czynniki
środowiskowe, w tym problem smogu, a więc przekroczonych wskaźników pyłów
zawieszonych i stężeń substancji toksycznych w powietrzu, występowanie w glebie
metali ciężkich i ich połączeń, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pogorszenie
jakości wód pitnych. To wszystko powodowało m.in. zmniejszenie odporności na
choroby infekcyjne, coraz częstsze zachorowania na choroby układu krążenia
(stanowiące główną przyczynę śmierci – 52,6% ogólnej liczby zgonów), nowotwory
(drugie źródło zgonów – 21,3%), a także choroby układu oddechowego, zakaźne,
zawodowe, narządu ruchu, zaburzenia psychiczne i alergie 53.
W 1990 r. na obszarze województwa krakowskiego działało 15 szpitali ogólnych
i klinicznych, które dysponowały łącznie 7 560 łóżkami. Do tego doliczyć należy szpital
psychiatryczny w Krakowie – Kobierzynie, mający wówczas 1565 łóżek, a także szpitale
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pacjentów spoza
51

Tamże, s. 42.
J. Pawlik, Rocznik statystyczny województw 1994, Warszawa 1994, s. 165; J. Pawlik, Rocznik statystyczny
województw 1996, Warszawa 1996, s. 93; H. Dmochowska, Rocznik statystyczny województw 1998,
Warszawa 1998, s. 113.
53
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 44. Szerzej o tym zagadnieniu w: M. Gumińska, Ocena stanu zdrowotnego
mieszkańców województwa krakowskiego na tle warunków ekologicznych, Kraków 1991.
52

25

Krakowa obsługiwały szpitale w Myślenicach (391 łóżek) i Proszowicach (351 łóżek).
Statystycznie na 10 tys. mieszkańców przypadało więc 61 szpitalnych łóżek, co dawało
12 miejsce w kraju. Wskaźnik ten w porównaniu do innych województw nie był zatem
zbyt wysoki. Dla przykładu, w województwie warszawskim było średnio 70,7 łóżek,
a we wrocławskim – 79,7 łóżek na 10 tys. mieszkańców54. W ciągu kolejnych lat sytuacja
nie uległa znaczącej zmianie. Pomimo zwiększenia liczby szpitali ogólnych do 20
w 1998 r., liczba łóżek wzrosła nieznacznie – do 7 735. To dawało – podobny, jak
w 1990 r. – przelicznik 62,3 łóżek na 10 tys. mieszkańców55.
W 1990 r. w województwie krakowskim pracowało 3 881 lekarzy medycyny,
744 lekarzy dentystów, 910 farmaceutów i 6 776 pielęgniarek. Pod względem liczby
lekarzy na 100 tys. mieszkańców region zajmował odpowiednio – w oparciu o powyższe
kategorie – piąte, szóste, czwarte i dwudzieste piąte miejsce w kraju 56. Według danych
za 1998 r. można zauważyć, że w ciągu 8 lat w każdym z powyższych typów zawodów
medycznych liczba pracowników wzrosła – do 4 395 lekarzy, 766 stomatologów,
1 139 farmaceutów i 7 579 pielęgniarek 57.
Analizując

stopień

zaspokojenia

potrzeb

społecznych

mieszkańców

województwa krakowskiego na początku lat 90. XX w., należy zwrócić uwagę przede
wszystkim na dwa kluczowe czynniki – mieszkalnictwo i dostępność pozyskiwania dóbr
i usług. W przypadku pierwszego z nich – ze względu na pogłębiający się kryzys – nie
można było mówić o satysfakcjonujących efektach budownictwa mieszkaniowego.
W 1990 r. w całym województwie oddano do użytku 4 099 mieszkań, w tym 2 776
w miastach i 1 323 na obszarach wiejskich. W przeliczeniu na 1 tys. ludności wskaźnik
za ten rok wynosił 3,3 nowo oddanych lokali, przy średniej ogólnopolskiej wynoszącej
3,5 mieszkań58. Natomiast pod względem drugiego czynnika, związanego z funkcjami
usługowymi, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że mieszkańcy województwa pozostawali
pod bezpośrednim wpływem i zasięgiem stolicy regionu. Kraków z jednej strony
oferował szereg usług o charakterze ponadwojewódzkim i swobodny dostęp do dóbr
54

AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 49. Do placówek służby zdrowia doliczyć należy ponadto 61 działających
w 1990 r. przychodni rejonowych i 77 ośrodków zdrowia. Świadczenia z zakresu pomocy doraźnej
świadczyło natomiast Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponujące 10 oddziałami i 3 działy pomocy
doraźnej.
55
H. Dmochowska, dz. cyt., s. 221.
56
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 51 i n.
57
H. Dmochowska, dz. cyt., s. 219.
58
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 55.
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wyższego rzędu (np. w zakresie kultury, turystyki, nauki, czy też lecznictwa), z drugiej
jednak w wielu aspektach nie spełniał oczekiwań w zakresie podstawowej obsługi
mieszkańców i warunków życia codziennego (np. handel, czy też dostęp do żłobków
i przedszkoli) 59.
Jednym z poważniejszych problemów, z którymi borykało się województwo
krakowskie na początku lat 90. XX w., a w szczególności jego stolica, było bardzo silne
zanieczyszczenie powietrza. Na taki stan rzeczy wpływ miała przede wszystkim wysoka
emisja substancji szkodliwych do atmosfery wynikająca z działalności przedsiębiorstw
przemysłowych, energetycznych i komunalnych, zlokalizowanych w centralnej części
regionu – tj. w Krakowie, Skawinie i Wieliczce, a także w bezpośrednim sąsiedztwie –
głównie w obrębie Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego, rejonu olkuskiego,
zawierciańskiego,

jaworznicko-chrzanowskiego,

oświęcimskiego,

bielskiego

i tarnowskiego60. Skalę problemu obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń powietrza w województwie krakowskim i katowickim w 1989 r.
Rzeczywista emisja zanieczyszczeń powietrza
(w tys. ton na rok)
pyły

gazy

Polska

1 614,5

5 193,2

województwo katowickie

327,9

1 306,3

ogółem

101,4

552,6

Huta Sendzimira

50,1

444,4

Elektrownia Skawina

26,7

63,5

Elektrociepłownia Łęg

14,2

30,3

pozostałe

10,4

14,4

województwo
krakowskie

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 18.

Kumulacja uciążliwego przemysłu powodowała, że województwo krakowskie było
drugim, po katowickim, największym emitorem zanieczyszczeń w kraju. Najwięcej

59
60

Tamże, s. 58.
Tamże, s. 17.
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szkodliwych substancji w jego graniach wytwarzała natomiast Huta Sendzimira
w Krakowie61.
Poza zanieczyszczeniem powietrza mieszkańcy województwa krakowskiego na
progu lat 90. XX w. narażeni byli na hałas. Region ten należał do grupy 5 województw
charakteryzując się najbardziej przekroczonymi normami. W efekcie zagrożonych z tego
tytułu było szacunkowo 29% ludności62. Jeszcze inne niebezpieczeństwo stanowiło
nagromadzenie odpadów przemysłowych i komunalnych, których wytworzono w ciągu
1989 r. prawie 5,5 mln ton, z czego ponad połowę – samych tylko odpadów hutnictwa
żelaza i stali – wygenerowała Huta Sendzimira (2,8 mln ton)63. Zamykając szeroki – jak
się okazuje – katalog zagrożeń, wspomnieć należy o problemach związanych
z degradacją środowiska przyrodniczego, w tym np. erozję i chemizację gleb.
Sumarycznie w 1989 r. zdewastowanych i zdegradowanych było 1 218 ha gruntów, co
stanowiło 0,37% powierzchni całego województwa64.
Prezentacja panoramy województwa krakowskiego na początku ostatniej dekady
XX w. wymaga przytoczenia – choćby w zarysie – danych dotyczących gospodarki.
Skupiając swoją uwagę w pierwszej kolejności na rolnictwie, należy wskazać, że 68,2%
regionu stanowiły grunty użytkowane rolniczo, co w przeliczeniu dawało 221,4 tys.
hektarów. Były to głównie grunty orne (80,5%), łąki i pastwiska (16,1%) oraz sady
(3,4%). W porównaniu do wskaźników ogólnokrajowych rolnictwo województwa
krakowskiego zdominowane było przez gospodarstwa bardzo drobne, poniżej
2-hektarowe65.
Przemysł krakowski na tle kraju w omawianym okresie wypadał bardzo dobrze.
Województwo to dysponowało w tym względzie dużym potencjałem. W 1990 r.
z miejscowych przedsiębiorstw pochodziło 4,2% ogólnopolskiej przemysłowej produkcji
posprzedażnej, co dawało trzecie miejsce, po województwie katowickim i stołecznym
warszawskim. Największy udział przypadł na przemysł metalurgiczny – prawie
61

Tamże, s. 17 i n.
Tamże, s. 19. Zagadnienie zagrożenia hałasem w skali miasta Krakowa podejmuje opracowanie
zbiorowe: Stan zagrożenia hałasem na terenie miasta Krakowa, red. K.P. Turzański, W. Batko, Kraków
1998.
63
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 20.
64
Tamże, s. 21–25. Problem zagrożeń dla środowiska naturalnego w województwie krakowskim został
szerzej omówiony w pracach zbiorowych: Monitoring ekologiczny województwa krakowskiego w latach
1986–1992, red. K. Grodzińska, Kraków 1994; Monitoring ekologiczny województwa krakowskiego
w latach 1993–1995, red. taż, Kraków 1996; Zagrożenia i stan środowiska przyrodniczego rejonu śląskokrakowskiego, red. S. Godzik, Warszawa 1990.
65
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 74.
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1/8 produkcji krajowej, a następnie spożywczy – odpowiednio 4,8% i chemiczny – 2,8%.
Na

terenie

województwa

krakowskiego

w

1990

r.

funkcjonowało

łącznie

184 przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne, w których pracowało 102,2 tys. ludzi.
Wartość wytworzonej i sprzedanej produkcji przekroczyła ogółem 21 bln złotych 66.
Zrozumiałe jest, że do początku lat 90. XX w. sektor prywatny nie mógł odgrywać
znaczącej roli w ogólnym potencjale gospodarczym Polski. Jego gwałtowny rozwój
nastąpił jednak na przestrzeni lat 1990–1991, wskutek zapoczątkowanej transformacji
ustrojowo-systemowej. Taką ogólnokrajową tendencję dało się zauważyć również
w województwie krakowskim, gdzie według danych z 31 grudnia 1989 r. działało
niespełna 29,5 tys. prywatnych firm. Przez cały 1990 r. ich liczba wzrosła o prawie 47%
– do 43,2 tys. przedsiębiorstw67. Po kolejnym roku w województwie krakowskim
funkcjonowało już 56,7 tys. takich podmiotów, a pod koniec 1993 r. ich liczba wyniosła
81,6 tys. 68
Warto dodać, że w chwili wejścia w życie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, uchwalonej 13 lipca 1990 r.69, Wojewoda Krakowski pełnił funkcję
organu założycielskiego wobec 97 przedsiębiorstw państwowych. Do końca pierwszego
kwartału 1991 r. nastąpiła prywatyzacja 14 z nich, a 20 kolejnych było w trakcie
prywatyzacji70. W latach 1990–1993 z ogólnej liczby 254 przedsiębiorstw państwowych
działających w województwie krakowskim przekształceniami własnościowymi objęto
113 tego rodzaju podmiotów, co stanowi około 44,5%. W skali kraju województwo
krakowskie uplasowało się pod tym względem na 7. pozycji 71.
Dużą rolę w gospodarce województwa krakowskiego, ze względu na szczególne
walory, odgrywał sektor turystyczny. Największą chłonnością wycieczkowo-rekreacyjną
cechował się nie tylko – co zrozumiałe – obszar Krakowa, ale także krańce zachodnie
regionu, rejon myślenicki i dobczycko-gdowski. Ruch turystyczny na początku lat 90.
XX w. szacowano na około 5 mln osób rocznie. W ramach bazy noclegowej oferowano
66

Tamże, s. 80–82.
Wśród przedsiębiorstw prywatnych działających w województwie krakowskim pod koniec 1990 r.
dominowały firmy zajmujące się przemysłem (29,2%) i handlem (26,6%). Dwie kolejne znaczące grupy to
podmioty skupione wokół transportu (13,0%) i działalności budowlano-remontowej (12,2%). Po czterech
latach obraz ten uległ dość znaczącej zmianie. Wówczas wyraźnie dominowały firmy handlowe (41,6%).
Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 101
68
Tamże; AZMUWK, UWK, spis 387/12, Województwo krakowskie w latach 1990–1994…, s. 144.
69
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298
z późn. zm.).
70
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 102.
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AZMUWK, UWK, spis 387/12, Województwo krakowskie w latach 1990–1994…, s. 145.
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prawie 14,4 tys. miejsc, w tym prawie 7,5 tys. miejsc całorocznych i prawie
6,9 tys. miejsc sezonowych. Jak jednak oceniali autorzy raportu o stanie gospodarki
województwa krakowskiego u progu III Rzeczypospolitej, „rola turystyki w kreowaniu
regionalnej bazy ekonomicznej regionu jest mniejsza, niż należałoby się tego
spodziewać”72.
Województwo krakowskie – nie tylko po 1989 r. – posiadało szczególne miejsce
w systemie kulturowym państwa polskiego. Zachowane na tym obszarze zabytki,
zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, zdecydowanie wyróżniały
region spośród pozostałych miejsc w Polsce. Ich walorem była i ciągle przecież pozostaje
niekwestionowana wartość, unikatowość i zasadnicza różnorodność – w kontekście
rozmaitych dziedzin sztuki i kultury, tej materialnej i tej niematerialnej. Według raportu
z 1991 r. – poza wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
UNESCO – zespołami Wawelu, Starego Miasta w Krakowie oraz kopalni soli
w Wieliczce, w całym województwie krakowskim było 14 tys. obiektów zabytkowych,
z czego w Krakowie 6 tys. Spośród nich, łącznie ponad 1,1 tys. to zabytki o charakterze
monumentalnym. Wysokimi walorami historycznymi i kulturowymi odznaczały się
zespoły urbanistyczne centrów 10 miast województwa i 2 miejscowości73, 8 budowli
z zakresu architektury obronnej, obiekty rezydencjonalne, sakralne i budownictwo
ludowe, a także zabytki ruchome w Krakowie, które po Warszawie stanowiły
najpoważniejszy zbiór dzieł sztuki w Polsce 74.
Na początku lat 90. XX w. w Krakowie działało prawie 1 tys. placówek
stanowiących bazę materialną kultury. Zaliczało się do nich: 36 muzeów, 25 salonów
sztuki, 10 teatrów, liczne galerie artystyczne i Międzynarodowe Centrum Kultury.
Prezentując dane statystyczne w tym zakresie należy wspomnieć o 227 bibliotekach,
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 95.
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Cennym kulturowo i historycznie układem przestrzennym placów i ulic oraz zabudowy charakteryzowały
się: Dobczyce, Krzeszowice, Myślenice, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Słomniki, Sułkowice,
Wieliczka i Skala oraz 2 miejscowości nie mające w 1990 r. praw miejskich: Alwernia i Gdów. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 141 i n.
74
Tamże. Jak przekonywali autorzy cytowanego raportu, bogate zasoby dziedzictwa narodowego
i kulturowego znajdujące się na terenie województwa krakowskiego narażone były na liczne zagrożenia,
spowodowane głównie szkodliwą i uciążliwą działalnością przemysłową. W Krakowie w 1989 r. stan 10%
zabytków Starego Miasta oceniono jako katastrofalny, a kolejne 15% charakteryzowało się stanem złym.
Ogromną rolę w zachowaniu zespołów zabytkowych miały akcje rewaloryzacji prowadzone przez
Społeczny Komitet Odnowy Krakowa przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezydenta RP. Zob. Ustawa
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U. nr 21,
poz. 90 z późn. zm.).
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34 kinach, 31 domach kultury, 48 ośrodkach kultury i ich filiach, 316 klubach
i 25 świetlicach75.
Pod względem walorów przyrodniczych województwa krakowskiego nie sposób
nie wspomnieć o obszarach chronionych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, opieką
prawną otoczone były w Polsce parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary krajobrazu chronionego i pomniki przyrody76. Szczegółowy wykaz takich miejsc
w województwie krakowskim prezentuje poniższa tabela.

Tabela 7. Obszary chronione w województwie krakowskim w 1991 r.
Rodzaj obszaru
chronionego

Nazwa obszaru chronionego

Obszar
(w ha)

parki narodowe

Ojcowski Park Narodowy

1 522,00

Bielańskie Skały

1,73

Panieńskie Skały

6,41

Przegorzalskie Skały

1,38

Skołcznka

36,53

Bonarka

2,29

Kajasówka

11,83

Lipówka

25,73

Wiślisko Kobyle

6,70

Dębina

12,66

Dolina Szklarki

47,23

Gibiel

29,89

Długosz Królewski

24,14

Dolina Racławki

473,92

Dolina Eliaszówki

109,57

Dolina Mnikowska

20,43

gmina Liszki

Cieszynianka

10,34

gmina Mogilany

Zamczyszko

1,35

gmina Myślenice

Koło

3,49

gmina Niepołomice

Kozie Kąty

24,21

gmina Skawina

Michałowiec

12,60

gmina Trzyciąż

Dolina Bolechowicka

21,31

Skała Kmity

19,47

rezerwaty przyrody

75

Lokalizacja

miasto Kraków

gmina Czernichów
gmina Drwinia
gmina Jerzmanowice
gmina Kłaj
gmina Krzeszowice

gmina Zabierzów

AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych…, s. 144 i n.
76
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114, poz. 492 z późn. zm.).
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parki krajobrazowe

obszary krajobrazu
chronionego

Dolina Kluczwody

35,22

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

1 280

Dłubniański Park Krajobrazowy

6 970

Park Krajobrazowy Dolinki
Krakowskie

9 350

Tenczyński Park Krajobrazowy

9 560

Rudniański Park Krajobrazowy

4 610

Bielańsko-Tyniecki Park
Krajobrazowy

5 410

tereny Zespołu Jurajskich
Parków Krajobrazowych
238 pojedynczych drzew
74 grupy drzew

pomniki przyrody

6 alej
123 skałki
3 różne pomniki

Źródło: oprac. własne na podst. AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Województwo krakowskie na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych…, s. 7–12.

Przynależność województwa krakowskiego do trzech krain geograficznych i wynikające
z tego urozmaicenie budowy geologicznej, rzeźby terenu i form krajobrazu
przyrodniczego wyróżniało go na tle całego kraju. Świadczy o tym nie tylko objęcie
ochroną swoistej wizytówki regionu, czyli Ojcowskiego Parku Narodowego, ale również
zarejestrowanie 23 parków krajobrazowych i 448 pomników przyrody77.

1.1.2. KRAKÓW W LATACH 90. XX W.
Przed przystąpieniem do analizy wskazanych w tytule rozprawy doktorskiej relacji
wojewodów krakowskich z samorządem Krakowa nie można pominąć zaprezentowania,
choćby przekrojowo, panoramy tego miasta. O jego bogatym dziedzictwie świadczy m.in.
dawny status głównego ośrodka politycznego, gospodarczego i kulturalnego, centrum
państwa, głównej rezydencji władców, stolicy Polski i ważnego ośrodka religijnego.
W latach 90. XX w., jak i obecnie, Kraków pozostawał i pozostaje największym miastem
południowej Polski, stolicą województwa krakowskiego, a następnie – od 1999 r. –
77

Walory przyrodnicze na terenie województwa krakowskiego omówiono szerzej m.in. w następujących
książkach: J. Dudziak, S. Gut, Rezerwaty i zabytki przyrody w województwie krakowskim, Kraków 1954;
Jurajskie parki krajobrazowe województwa krakowskiego. Informator krajoznawczy, red. J. Partyka,
Kraków 1990.
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małopolskiego,

ważnym

ośrodkiem

naukowym,

przemysłowym,

biznesowym

i kulturalnym. Wyróżnia się bogactwem zabytków i muzeów, o czym świadczy wpis na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO 78.
Na początku 1990 r., kluczowego w kontekście tytułu niniejszej rozprawy,
Kraków liczył 748,4 tys. ludności, co stanowiło odsetek około 2% mieszkańców Polski
i przeszło 60% ludności województwa krakowskiego. Powierzchnia miasta wynosiła 327
km2. To z kolei oznaczało, że na 1 km2 przypadało średnio 2,3 tys. osób79. Liczba
mieszkańców stolicy województwa krakowskiego w okresie 1990–1998 ulegała
nieznacznym wahaniom. Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres 1. Ludność Krakowa w latach 1990–1998 (w tys. osób)
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Źródło: J. Małecki, Z. Noga, Ludność, w: Encyklopedia Krakowa…, s. 561–564; Raporty o Stanie Miasta
1991–1998, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?id=509, dostęp: 19 I 2019 r.
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Kraków, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Krakow;3926998.html, (dostęp:
11 XII 2018). Literatura dotycząca Krakowa i jego historii obejmuje szereg pozycji. Dla przykładu warto
wymienić choćby kilka z kluczowych opracowań: Encyklopedia Krakowa, red. A.H. Stachowski,
Warszawa–Kraków 2000; Kronika Krakowa, red. A. Kurz, J. Wyrozumski, J.M. Małecki, oprac.
M.B. Michalik, Warszawa 1996; Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków
2007; 6-tomowa seria Dzieje Krakowa; seria Kraków w Dziejach Narodu wydawana przez Towarzystwo
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; M. Rożek, Kraków. Przewodnik historyczny, Wrocław 1997;
M. Rożek, Sekrety Krakowa. Ludzie, zdarzenia, idee, Kraków 2003; M. Klimas, B. Lesiak-Przybył,
A. Sokół, Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915, Kraków 2010; P. Hapanowicz,
Szkicownik krakowski. Ludzie, wydarzenia, zabytki, Kraków 2016; J.M. Małecki, Historia Krakowa dla
każdego, Kraków 2007; J. Adamczewski, Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997; tenże, Kraków
1000–2000. Przewodnik, Kraków 1997; tenże, Kraków od A do Z, Kraków 1992.
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Warto odnotować, że sto lat wcześniej w Krakowie mieszkało 10 razy mniej osób. Ludność miasta
w 1900 r. wynosiła 85,3 tys. mieszkańców i w kolejnych latach stopniowo rosła. Bezpośrednio po II wojnie
światowej w mieście żyło prawie 300 tys. osób, na początku lat 60. XX w. – 481,3 tys., dziesięć lat później
– 588,0 tys., a pod koniec lat 70. XX w. – prawie 700 tys. mieszkańców. W ostatnim stuleciu zwiększyła
się również powierzchnia miasta. W 1909 r. obejmowało ono obszar 28,5 km 2, a dwa lata później już
45,2 km2. Po zakończeniu II wojny światowej obszar Krakowa wynosił 164,6 km2, a kilka lat później,
w 1951 r. – 230,9 km2. Zob. M. Kłósek, A. Kowalska, A. Stachańczyk, dz. cyt., s. 13.
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Jak można dostrzec na powyższym diagramie, na początku lat 90. XX w. liczba
mieszkańców Krakowa rosła – do 751,5 tys. według stanu na koniec 1991 r. W następnym
roku w mieście żyło 6,3 tys. ludzi mniej. Od tego momentu nastąpił ponownie trend
wzrostowy, do przełomu lat 1994 i 1995. Po kolejnym skokowym spadku o 4,3 tys. osób,
od końca 1996 r. do końca 1998 r. ludność Krakowa utrzymywała się na względnie stałym
poziomie 740,5 tys. mieszkańców.
Powierzchnia Krakowa w latach 1990–1998 nie uległa zmianie. W pierwszym
roku wspomnianego przedziału czasowego, obejmujące obszar 327 km2 miasto
podzielone było na cztery, funkcjonujące od lat 70. XX w., dzielnice: Śródmieście,
Krowodrzę, Podgórze i Nową Hutę80. Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa
z 27 marca 1991 r. dokonano nowego podziału administracyjnego Krakowa, tworząc
w obrębie jego granic 18 dzielnic posiadających status jednostek pomocniczych 81.
Początkowo oznaczono je jedynie cyframi rzymskimi, ale z czasem wprowadzono
uzupełnienie

w

postaci

nazw

odpowiadających

tradycyjnym

określeniom

poszczególnych części miasta: Dzielnica I – Stare Miasto, Dzielnica II – Grzegórzki,
Dzielnica III – Prądnik Czerwony, Dzielnica IV – Prądnik Biały, Dzielnica V –
Krowodrza (z zastrzeżeniem na początku nieformalnie funkcjonowała również nazwa
Łobzów), Dzielnica VI – Bronowice, Dzielnica VII – Zwierzyniec, Dzielnica VIII –
Dębniki, Dzielnica IX – Łagiewniki–Borek Fałęcki, Dzielnica X – Swoszowice,
Dzielnica XI – Podgórze Duchackie (wcześniej Wola Duchacka), Dzielnica XII –
Bieżanów–Prokocim (z początku w użyciu była nazwa dwuczłonowa w odwrotnej
kolejności Prokocim–Bieżanów), Dzielnica XIII – Podgórze, Dzielnica XIV – Czyżyny,
Dzielnica XV – Mistrzejowice, Dzielnica XVI – Bieńczyce, Dzielnica XVII – Wzgórza
Krzesławickie (do 2006 r. jako Grębałów) i Dzielnica XVIII – Nowa Huta82.
Umiejscowienie poszczególnych dzielnic na obszarze Krakowa prezentuje poniższy
orientacyjny plan miasta.
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Uchwała nr 154 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podziału miasta
Krakowa na dzielnie (Dz. Urz. Rady Narod. w M. Krakowie nr 27 poz. 115).
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Uchwała nr XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście
Krakowie dzielnic miejskich, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=25521, dostęp: 19 XII 2018 r.
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AZMUWK, UWK, spis 256/19, s. 13.
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Mapa 2. Orientacyjny plan Krakowa z podziałem na dzielnice (od 1991 r.)

Źródło: Władze i miasto. Dzielnice. Lista dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
?bip_id=1&mmi=10501, dostęp: 29 XII 2018 r.

Największą powierzchnię spośród krakowskich dzielnic, tak w momencie ich
powstawania, jak i obecnie, obejmowała i obejmuje Nowa Huta (ponad 6,5 tys. ha),
natomiast najmniejsze były – i aktualnie są – Bieńczyce (około 370 ha). Jak przekonywali
autorzy Raportu o Stanie Miasta 1991 za uchwałą tworzącą dzielnice, granice
poszczególnych 18 jednostek pomocniczych zostały wytyczone tak, aby stanowić
odzwierciedlenie układu przestrzennego Krakowa, tradycji lokalnych, a także więzi
społecznych i gospodarczych. Podział ten – opracowany przez zespół dra Kazimierza
Trafasa, geografa i kartografa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim – miał
zapewnić zdolność realizowania zadań o charakterze publicznym, które miały zaspokajać
potrzeby zbiorowe społeczności lokalnych83.
Na początku lat 90. XX w. prawie połowę powierzchni miasta, wynoszącej 327
km2, stanowiły użytki rolne. Lasy zajmowały natomiast 3,1% całkowitego obszaru
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Raport o Stanie Miasta 1991. Wstęp, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29176,
dostęp: 21 XII 2018 r.; Władze i miasto. Dzielnice. Informacje o dzielnicach. Jak powstawały, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?id=459, dostęp: 29 XII 2018 r. Szerzej o historii krakowskich dzielnic
w opracowaniu zbiorowym: Krakowskie dzielnice przez wieki, red. B. Kasprzyk, Kraków 2011. Tej
problematyce poświęcona jest również książka Romana Sadego. Zob. R. Sady, Kraków i jego dzielnice,
Kraków 2003. O krakowskich dzielnicach pisał ponadto Jacek Purchla. Zob. J. Purchla, Miasto i polityka…,
s. 153–170.
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Krakwa, a na 1 mieszkańca przypadało około 9,5 m2 parków i zieleńców, co –
w porównaniu do innych miast – nie było wynikiem zbytnio korzystnym84.
Jednym z poważniejszych problemów, z jakimi borykał się Kraków na początku
lat 90. XX w. była zła jakość powietrza. Wysoki poziom zanieczyszczenia atmosfery był
efektem działalności zakładów przemysłowych i komunalnych. W 1990 r. emisja pyłów
z Huty im. Tadeusza Sendzimira wyniosła 22,8 tys. ton. Niemniej jednak, w porównaniu
do roku poprzedniego nastąpił w tym względzie spadek o około 32%. Należy dodać, że
źródłem znacznego zanieczyszczenia krakowskiego powietrza były również piece
domowe i kotłownie lokalne. Udział tzw. niskiej emisji wyniósł w 1991 r. około 9,2 tys.
ton pyłów i około 20,5 tys. ton gazów85.
Analizując dane dotyczące gospodarki, należy odnotować, że w latach 1990–1998
systematycznie rosła liczba przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w Krakowie.
W 1991 r. w mieście funkcjonowało około 540 jednostek sektora publicznego i około
11,5 tys. jednostek w obrębie sektora prywatnego. Po trzech latach liczba przedsiębiorstw
wzrosła do ponad 1,1 tys. (dla pierwszej kategorii) i prawie 59,6 tys. (dla drugiej
kategorii) 86, a w 1998 r. odpowiednio – do prawie 1,2 tys. przedsiębiorstw państwowych
i komunalnych oraz 82,6 tys. firm prywatnych87.
Pod koniec 1991 r. w Krakowie zarejestrowanych było 21,8 tys. bezrobotnych 88.
W kolejnych latach stopa bezrobocia w skali miasta stopniowo malała – z 9,4%
w 1992 r., przez 8,5% w 1994 r., 5,4% w 1996 r., po 3,3% w 1998 r. 89 Zdecydowana
większość mieszkańców Krakowa i tych, którzy dojeżdżali do pracy do tego miasta,
zatrudnionych było w sektorze prywatnym. Dowodzą tego dane z 1998 r., zgodnie
z którymi w sektorze publicznym zatrudnionych było 55,8 tys. osób, natomiast w firmach
komercyjnych pracowało 125,8 tys. osób90.
W omawianym okresie baza materialna oświaty w Krakowie przedstawiała się
następująco. W 1991 r. w mieście działały 182 przedszkola, do których uczęszczało
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Raport o Stanie Miasta 1991. Ochrona środowiska, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
?dok_id=29176, dostęp: 21 XII 2018 r.
85
Tamże.
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Raport o Stanie Miasta 1994. Gospodarka, BIP Miasto Kraków, https:// www.bip.krakow.pl/?dok_id=
29098, dostęp: 21 XII 2018 r.
87
Raport o Stanie Miasta 1998. Gospodarka miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok
_id=29062, dostęp: 21 XII 2018 r.
88
Raport o Stanie Miasta 1991. Rynek Pracy, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok
_id=29176, dostęp: 21 XII 2018 r.
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Raport o Stanie Miasta 1998. Gospodarka miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok
_id=29062, dostęp: 21 XII 2018 r.
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Tamże.
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18,3 tys. dzieci, a ponadto 147 szkół podstawowych, 36 liceów ogólnokształcących
i ogółem 115 szkół zawodowych91. Natomiast w 1998 r. w Krakowie funkcjonowały
odpowiednio:
–

24 żłobki, do których uczęszczało 1,7 tys. dzieci,

–

153 przedszkola, w tym 125 samorządowych, gdzie obejmowano opieką
łącznie nieco ponad 18,5 tys. dzieci,

–

161 szkół podstawowych, w tym 142 samorządowe, z liczbą uczniów
wynoszącą w sumie 75 tys.,

–

58 liceów i 48 szkół zawodowych, w których ogółem uczyło się wówczas
63,5 tys. uczniów92.

Infrastruktura socjalna związana z ochroną zdrowia w Krakowie z okresu lat 90.
XX w. nie spełniała oczekiwań. Liczba szpitali i innych placówek medycznych
okazywała się zbyt mała w stosunku do potrzeb. Było to spowodowane głównie
ponadregionalnym zasięgiem usług leczniczych świadczonych przez krakowską służbę
zdrowia. W 1991 r. w mieście działało 13 szpitali klinicznych, posiadających około
6,7 tys. miejsc dla pacjentów, a także szpital psychiatryczny w Kobierzynie, który
dysponował nieco ponad 1,5 tys. łóżek93. Dla porównania, kilka lat później, według
danych za 1995 r. – w wyniku m.in. oddania do użytku części szpitala im. Ludwika
Rydygiera – liczba szpitali w mieście wzrosła do 16, a liczba dostępnych łóżek wyniosła
7,8 tys.94 W 1998 r., zamykającym cezurę czasową przyjętą w niniejszej rozprawie, na
obszarze Krakowa działało natomiast łącznie 16 szpitali publicznych ogólnych
i klinicznych, w których mogło się leczyć nieco ponad 7,4 tys. pacjentów95.
W latach 90. XX w. Kraków pełnił rolę wiodącego centrum turystycznego
w regionie i w całej Polsce. Miasto pozostawało – obok Warszawy – najpoważniejszym
ośrodkiem życia naukowego i kulturalnego. W 1991 r. działało tutaj 12 szkół wyższych,
co stanowiło 13% uczelni w skali kraju i 75% w makroregionie południowo-wschodnim.
Kształciło się na nich prawie 50 tys. osób, z czego na studiach dziennych niespełna
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Raport o Stanie Miasta 1991. Kultura i sztuka, edukacja, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/?dok_id=29176, dostęp: 21 XII 2018 r.
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krakow.pl/?dok_id=29062, dostęp: 21 XII 2018 r.
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40 tys.96 W ciągu kolejnych lat liczba krakowskich studentów dynamicznie rosła – ponad
dwukrotnie w skali 7 lat – przez 78,6 tys. w 1994 r. do 113,2 tys. w 1998 r.97
Nie sposób w syntetycznym wstępie omówić dokładnie tak wielu walorów
kulturalnych Krakowa. Pozostaje ograniczyć się do kilku danych statystycznych
dotyczących jednostek odpowiedzialnych za promowanie kultury. W 1990 r. w mieście
działało 12 teatrów, filharmonia, 268 punktów Miejskiej Biblioteki Publicznej, 8 domów
kultury i 34 ośrodki kultury98. Po kilku latach, w 1998 r. liczba instytucji i placówek
kultury przedstawiała się następująco: 33 muzea, w tym kilka wieloodziałowych,
11 teatrów zawodowych i instytucji muzycznych, 18 kin stałych, 70 bibliotek i filii
bibliotecznych, 37 galerii sztuki współczesnej, 79 instytucji kultury (domów i ośrodków
kultury, klubów i świetlic) oraz 376 zespołów artystycznych. Należy zaznaczyć, że
w omawianym okresie charakter wspomnianych instytucji ulegał zmianie. W zależności
od wprowadzanych rozwiązań prawnych i podejmowanych decyzji (co szerzej zostanie
omówione w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy) część z nich posiadała status
wojewódzki – rządowy, a część miejski – samorządowy99.
Ze względu na ograniczenia objętościowe rozdziału wprowadzającego do
niniejszej pracy, którego celem jest zarysowanie panoramy województwa krakowskiego
i jego stolicy, niemożliwym jest zaprezentować więcej szczegółowych danych
dotyczących tego regionu i samego Krakowa100.
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1.2. WOJEWODOWIE KRAKOWSCY
I STRUKTURA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W KRAKOWIE
1.2.1. KONTEKST USTROJOWY
Zapoczątkowany w 1989 r. proces transformacji ustrojowej oznaczał konieczność
zrewidowania zasad, wedle których ukształtowany był polski system polityczny. Jednym
z wielu aspektów, w obrębie których dokonano kluczowych w tym względzie zmian, było
odejście od lansowanego w doktrynie komunistycznej systemu jednolitej władzy
państwowej. Nader wyraźną oznakę tego rodzaju reform ustrojowych stanowiła
restytucja samorządu terytorialnego, której konsekwencją była również modyfikacja
dotychczasowego systemu terenowej administracji rządowej101.
Prezentując informacje o wojewodzie i jego kompetencjach w okresie wskazanym
w tytule dysertacji, nie sposób nie odnieść się – chociażby w zarysie – do genezy tego
urzędu. Stanowisko to funkcjonowało w strukturach władzy już w czasach monarchii
pierwszych Piastów102. W początkach II Rzeczpospolitej wojewoda został określony jako
organ administracji rządowej, usytuowany między starostą a ministrami103. Kierunek ten
potwierdziło kompleksowo porządkujące niniejszą problematykę rozporządzenie
Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r.104, zgodnie z którym pełnił on funkcję
przedstawiciela rządu i szefa administracji ogólnej105.
Po II wojnie światowej, w 1950 r. na mocy ustawy o terenowych organach
jednolitej władzy państwowej106 zlikwidowane zostały urzędy wojewody i starosty.
Niemniej jednak, po przeszło dwudziestu latach, w okresie reformy administracyjnej
przypadającej na lata 1972–1973, w miejsce kolegialnych prezydiów wojewódzkich rad
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Dzieje terenowych organów administracji publicznej w Polsce w syntetyczny sposób prezentuje artykuł
Władysława Kucharskiego. Zob. W.S. Kucharski, Terenowe organy administracji publicznej, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Seria: Administracja” 3 (2013), nr 1, s. 129–144.
102
M. Chmaj, Geneza urzędu wojewody, w: Status prawny wojewody, red. tenże, Warszawa 2005, s. 9 i n.
103
Tamże, 15 i n.
104
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania
władz administracji ogólnej (Dz.U. nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
105
A. Skibiński, Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce, „Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa
i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 3 (2007), s. 76 i n.; M. Romański,
Urząd wojewody w Polsce 1918–2013. Studium prawno-historyczne, Sandomierz 2013, s. 74–81.
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Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. z 1950 r.,
nr 14, poz. 130 z późn. zm.).
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narodowych przywrócono funkcję wojewody jako organu jednoosobowego. Co ciekawe,
poczyniono przy okazji pewne wyjątki, polegające na tym, że w przypadku województwa
warszawskiego, łódzkiego, wrocławskiego i – ważnego w kontekście niniejszej pracy –
krakowskiego prezydia wojewódzkich rad narodowych zastąpili nie wojewodowie, lecz
prezydenci miast wojewódzkich107. Kolejne modyfikacje w tym względzie przyniosła
ustawa z 1983 r.108, która definiowała wojewodę – powoływanego przez Prezesa Rady
Ministrów – jako terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej109.
Należy ponadto wspomnieć o przepisach z 1988 r.110, które to bezpośrednio
oddziaływały na pozycję ustrojową wojewody u schyłku PRL-u, w okresie transformacji
ustrojowej i w dobie początków III Rzeczpospolitej. W uregulowaniach tych na nowo
określono funkcję przedstawiciela rządu, do której w sposób enumeratywny zaliczono
następujące kwestie:
– koordynowanie

prac

wszystkich

organów

administracji

państwowej

działających w województwie w zakresie zaspokajania potrzeb ludności oraz
rozwoju społeczno-gospodarczego terenu,
– organizowanie kontroli wykonywania na terenie województwa zadań
administracji państwowej wynikających z ustaw oraz rozporządzeń, uchwał
i zarządzeń naczelnych organów administracji państwowej,
– zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych działających na
terenie województwa w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego,
a także zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
– wykonywanie zadań doraźnych zleconych przez Radę Ministrów, Prezydium
Rządu, Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw administracji,
– reprezentowanie rządu na uroczystościach państwowych i w czasie spotkań
oficjalnych na terenie województwa111.
Znamienne jest, że wspomniana nowelizacja nie wskazywała na żadne konkretne
narzędzia, jakimi miałby dysponować wojewoda realizując powyższe kompetencje 112.
Przywołanie powyższych rozwiązań jest o tyle zasadne, że stanowiły one w istocie
bazę dla procesu kształtowania modelu polityki rządu w terenie w początkach
107

M. Polinceusz, dz. cyt., s. 68.
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych…
109
M. Chmaj, art. cyt., s. 17–20; M. Polinceusz, dz. cyt., s. 68–70.
110
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego (Dz.U. nr 19, poz. 130).
111
Tamże, art. 124 ust. 2.
112
J. Majchrowski, dz. cyt., s. 182–185.
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III Rzeczpospolitej. Okazuje się bowiem, że „Porozumienia Okrągłego Stołu”
z 5 kwietnia 1989 r. nie przyniosły skonkretyzowanej wizji reformy administracji
terenowej i – podobnie jak w przypadku samorządu terytorialnego – żadnych
oryginalnych rozwiązań ustrojowych związanych z pozycją wojewody113.
Powołany 12 września 1989 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego napotykał w samej
swojej naturze na liczne przeszkody, spośród których silnie uwidaczniała się kwestia
wojewodów powołanych przez PRL-owskie rządy i realizujących dotąd wyznaczane
przez nich wytyczne. Problem tkwił w tym, że z formalno-prawnego punktu widzenia ich
odwołanie zależne było bezpośrednio od wojewódzkich rad narodowych, które zostały
personalnie obsadzone w wyniku wyborów z 1988 r., dalekich jeszcze – jak wiemy – od
demokratycznych ideałów. Oznaczało to nic innego, jak konieczność eliminacji systemu
rad, a do czasu wprowadzenia w życie konkretnych w tym względzie rozwiązań
współdziałanie rządu Mazowieckiego z PRL-owskimi wojewodami w kategoriach quasikoabitacji114.
Częściowe rozwiązanie problemu i wyjście z tego rodzaju impasu przyniosło
uchwalenie 8 marca 1990 r. noweli konstytucyjnej115 i pakietu aktów prawnych
modyfikujących dotychczasowy system polityczny za sprawą restytucji samorządu
terytorialnego116. Dwa tygodnie później, 22 marca 1990 r. przyjęto ustawę o terenowych
organach administracji ogólnej117. Zgodnie z jej treścią wojewoda uzyskał fundamentalną
pozycję w całym systemie terenowej administracji rządowej 118. W celu realizowania
swoich kompetencji i zadań dysponował aparatem pomocniczym w postaci urzędu

113

Tamże, s. 193.
Tamże, s. 196–198. Niechęć rządu Tadeusza Mazowieckiego do podejmowania współpracy
z wojewodami z nadania władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uwidoczniła się podczas
przeprowadzania reformy samorządowej. Pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego prof.
Jerzy Regulski postanowił, aby w 49 ówczesnych województwach powołać swoich delegatów (w pełni
niezależnych od wojewodów), którzy mieli wykonywać obowiązki związane z reformą w zgodzie
z polityczną linią rządu.
115
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 16, poz. 94
z późn. zm.). W art. 42a przywołanej noweli konstytucyjnej posłużono się precyzyjnym zapisem
określającym wojewodę jako organ administracji rządowej oraz przedstawiciela rządu w województwie.
116
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin (Dz.U. nr 16, poz. 96 z późn. zm.).
117
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach…
118
Zgodnie z tymi przepisami wojewoda stał na czele terenowej administracji rządowej ogólnej i nią
kierował. Poza nią wyróżnić można było terenową, niezespoloną administrację rządową, specjalną, która
to była podporządkowana bezpośrednio właściwym ministrom, a wojewodowie mieli za zadanie jedynie
koordynować jej działania. Zob. J. Majchrowski, dz. cyt., s. 207 i n., 227.
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wojewódzkiego i mógł podzielić województwo na rejony, na czele których stać miał
kierownik urzędu rejonowego bezpośrednio mu podległy119.
Kluczowe w kontekście niniejszego rozdziału jest spostrzeżenie, że w świetle
ustawy z 1990 r. wojewoda, rozumiany jako przedstawiciel rządu, miał za zadanie
„koordynować działania organów administracji rządowej na obszarze województwa
w zakresie zgodności z polityką rządu” 120. W tym celu dysponował możliwością
zwoływania narad, przy czym nie zostało precyzyjnie określone, jak często takie
spotkania miałyby się odbywać i przede wszystkim, kto dokładnie – pod względem
funkcyjno-personalnym – miałby w nich uczestniczyć121.
Warto zauważyć, że choć wiele spośród wyliczonych wcześniej i cytowanych
uregulowań z 1988 r. znalazło w przepisach z marca 1990 r. swoje odzwierciedlenie (jak
chociażby funkcje kontrolne i reprezentacyjne wojewody), to wprowadzono również
nowe regulacje. Przykładem w tym zakresie może być dana wojewodzie możliwość
przedkładania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów odnoszących się do
spraw dotyczących województwa122.
Kolejna, w ramach zapoczątkowanej w 1989 r. transformacji ustrojowej
nowelizacja ustawy zasadniczej przyniosła lakoniczne zapisy dotyczące statusu
wojewody. W tzw. Małej Konstytucji z 1992 r. został on określony jako organ
administracji rządowej i przedstawiciel Rady Ministrów w województwie 123. Podobnie,
w

skrótowy sposób,

ujęte

zostało

analizowane

zagadnienie

w

Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.124 Uchwalona w sierpniu 1996 r.
nowelizacja ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej przyniosła
natomiast wzmocnienie pozycji wojewody. Wpływ na to miały trzy czynniki:
1) zespolenie organizacyjne niektórych organów administracji specjalnej
z wojewodą,
119

Początkowo, zgodnie z projektem prof. Jerzego Kołodziejskiego, sekretarza stanu w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego, rejonów administracyjnych miało być w skali całego kraju łącznie 180. Jak przekonuje
Jerzy Stępień, w wyniku nacisków społecznych liczba rejonów ostatecznie zwiększyła się do 267.
J. Emilewicz, A. Wołek, Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej
aktorów, Nowy Sącz–Kraków 2002, s. 82.
120
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach…, art. 10 ust. 1 pkt 1; M. Polinceusz, dz. cyt.,
s. 47 i n.
121
J. Majchrowski, dz. cyt., s. 216 i n.
122
Tamże, s. 213.
123
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, art. 69 (Dz.U.
nr 84, poz. 426 z późn. zm.); M. Polinceusz, dz. cyt., s. 72.
124
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 152 (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn.
zm.).
42

2) rozszerzenie kompetencji wojewody jako organu rządowej administracji
ogólnej,
3) rozszerzenie

kompetencji

wojewody

jako

przedstawiciela

rządu

w terenie125.
Warto zauważyć, że zadania i kompetencje wojewody były określone również
w poszczególnych zapisach ustaw szczegółowych. Przykładowo, art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy
o systemie oświaty przewidywał, że wojewoda zakładał szkoły i placówki publiczne,
a art. 7a ust 3 ustawy o ochronie dóbr kultury nakładał na niego obowiązek powoływania
i odwoływania w porozumieniu z szefem resortu kultury i sztuki wojewódzkiego
konserwatora zabytków. W celu skompensowania tych ustawowych zobowiązań
przydzielonych do omawianej funkcji w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie tworzono wykazy zadań i kompetencji wojewody
w odniesieniu do terenowych organów rządowej administracji ogólnej i specjalnej 126.

1.2.2. POCZET WOJEWODÓW KRAKOWSKICH
Podejmując próbę omówienia prowadzonej na obszarze województwa krakowskiego
działalności wojewody jako organu rządowej administracji ogólnej i przedstawiciela
rządu w terenie, należy na wstępie przypomnieć, że dopiero na mocy ustawy z 22 marca
1990 r. przywrócone zostało stanowisko wojewody krakowskiego. W art. 55 ust. 2
zastrzeżono bowiem, że „osoby powołane na stanowiska prezydentów i wiceprezydentów
miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi w trybie określonym w dotychczasowych
przepisach stają się z mocy prawa odpowiednio: wojewodą lub wicewojewodą
warszawskim, krakowskim i łódzkim i zachowują te stanowiska do czasu odwołania
w trybie przewidzianym w art. 5 i 6”, tj. zgodnie z klauzulą, że premier powołuje
i odwołuje wojewodę na wniosek ministra właściwego do spraw administracji,
a wicewojewodę – na wniosek wojewody127.
Zgodnie z tą wykładnią, z dniem 27 maja 1990 r. objął go ówczesny prezydent
Krakowa Jerzy Rościszewski128. Data ta nie została określona w sposób przypadkowy.
125

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji
ogólnej (Dz.U. nr 106, poz. 498); M. Polinceusz, dz. cyt., s. 49 i n.
126
AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 1, wykaz zadań i kompetencji wojewody w odniesieniu do terenowych
organów rządowej administracji ogólnej i specjalnej; AZMUWK, UWK, spis 396/1, t. 1, s. 527–583.
127
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach…, art. 5, 6 i 55 ust. 2.
128
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo okólne Prezydenta Miasta Krakowa dot. organizacji
i funkcjonowania administracji w województwie krakowskim w okresie powstawania samorządu
terytorialnego.
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Wówczas odbyły się bowiem pierwsze w historii III Rzeczpospolitej wybory
samorządowe, które – za sprawą ostatecznego zerwania z systemem rad narodowych –
de

facto

odblokowały

premierowi

Mazowieckiemu

możliwość

odwołania

dotychczasowych PRL-owskich wojewodów i tym samym powołania nowych 129.
Nie okazując zwłoki w tej sprawie, 29 maja 1990 r. dyrektor Biura Kadr Urzędu
Rady Ministrów Paweł Chocholak przybył do Krakowa i wręczył akt nominacyjny
powołujący tymczasowo Tadeusza Piekarza na wojewodę krakowskiego, co zostało
formalnie potwierdzone miesiąc później, 28 czerwca 1990 r. W dniu ogłoszenia
nominacji w Magistracie Krakowskim nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy do
miasta przez ustępującego prezydenta i wojewodę Jerzego Rościszewskiego 130.
Dokumentem, na którym poświadczono dokonane zmiany, był natomiast protokół
z przekazania funkcji między ustępującym a nowo powołanym Wojewodą Krakowskim
pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. Akt ten przywoływał podstawy prawne
działania Urzędu Miasta Krakowa i działającego od kilku dni Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie i dane dotyczące wielkości zatrudnienia w Magistracie, średniej płacy, stanu
środków, wysokości zaciągniętego kredytu i wartości majątku. Jak można się domyślić,
w miejscu oznaczonym jako „zdający” podpisał go Jerzy Rościszewski, natomiast w polu
„przejmujący” podpis złożył Tadeusz Piekarz. Na protokole widnieje również parafka
dyrektora Biura Kadr Urzędu Rady Ministrów Pawła Chocholaka 131.
129

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza…; Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin (Dz.U. nr 17, poz. 101); A.K. Piasecki,
Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków 2012, s. 24–32; A. Dudek, dz. cyt., s. 89 i n. Charakter wyborów
samorządowych w Polsce analizuje m.in. Waldemar Wojtasik. Zob. W. Wojtasik, Systemowa specyfika
wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5 (41), nr 1, s. 53–72.
130
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, protokół z przekazania funkcji między ustępującym a nowo
powołanym Wojewodą Krakowskim pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Krakowa; Kraków czeka na
wojewodę, „Dziennik Polski” 46 (1990), nr 123 (13980), z 29 V 1990 r., s. 1; Tadeusz Piekarz wojewodą
krakowskim, „Dziennik Polski” 46 (1990), nr 124 (13981), z 30 V 1990 r., s. 1, 4. Warto dodać, że do faktu
wyznaczenia Tadeusza Piekarza na wojewodę krakowskiego odniósł się Sejmik Samorządowy
Województwa Krakowskiego zrzeszający delegatów – radnych reprezentujących poszczególne gminy.
W jednej z pierwszych uchwał tego gremium odnotowano, że „opiniuje się pozytywnie kandydaturę
Tadeusza Piekarza na stanowisko Wojewody Krakowskiego”. Zob. AZMUWK, UWK, spis 46/2/1,
Uchwała nr I/2/90 Sejmiku Samorządowego w Krakowie z dnia 27 czerwca 1990 r. w sprawie wyrażenia
opinii o kandydaturze Tadeusza Piekarza na stanowisko Wojewody Krakowskiego.
131
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, protokół z przekazania funkcji między ustępującym a nowo
powołanym Wojewodą Krakowskim pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. W protokole
wyszczególniono liczbę 825 osób zatrudnionych w Magistracie i 753 pracowników urzędów
dzielnicowych. Średnia płaca w Urzędzie Miasta Krakowa według stanu za maj 1990 r. wyniosła 844 952
złote, natomiast w urzędach dzielnicowych 718 328 złotych. Stan środków w dniu spisania protokołu, czyli
29 V 1990 r., wynosił ponad 991,4 mln złotych w ramach funduszu zasobowego i przeszło 8,5 mld złotych
na rachunku podstawowym budżetu. Urząd Miasta Krakowa miał również zaciągnięty kredyt w wysokości
60 mld złotych. Wartość majątku wynosiła natomiast przeszło 31,4 mld złotych w środkach trwałych
i prawie 81,2 mln złotych w przedmiotach nietrwałych. Przekazano również pieczęć okrągłą, teczkę pracy
i klucz do sejfu.
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Niespełna 49-letni wówczas Tadeusz Piekarz, absolwent krakowskiego
technikum budowlanego i ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie;
stażysta, pracownik, a następnie główny specjalista do spraw kooperacji i zarządzania
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych; wreszcie
opozycjonista i działacz „Solidarności”, wielokrotnie internowany i inwigilowany przez
Służbę Bezpieczeństwa132, rozpoczął tym samym przeszło pięcioipółletnie sprawowanie
funkcji przedstawiciela rządu na obszarze województwa krakowskiego i niemal
miesięczne, tymczasowe pełnienie obowiązków prezydenta Krakowa, do czasu wybrania
przez Radę Miasta na to stanowisko Jacka Woźniakowskiego 133.
Wspominając o najbliższych współpracownikach wojewody Piekarza należy
odnotować, że od 1 kwietnia 1990 r. funkcję delegata pełnomocnika rządu ds. samorządu
terytorialnego w województwie krakowskim w randze wicewojewody pełnił Mirosław
Stec134, a 29 maja 1990 r. wicewojewodą krakowskim został mianowany Wiesław Woda.
Miesiąc później, 1 lipca 1990 r. dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie został
Józef Lassota135, a dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru Jerzy Miller 136.
W wrześniu 1991 r. nastąpiły na tych stanowiskach zmiany. Na miejsce Wiesława Wody,
który został kierownikiem krakowskiego biura Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa137, wicewojewodą krakowskim został Józef Lassota. Jerzy Miller awansował
wówczas na dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a od 1 stycznia 1993 r.
zastąpił na stanowisku wicewojewody Józefa Lassotę, który to został wybrany na
132

AZMUWK, UWK, spis 152/13, s. 11. Szerszej o Tadeuszu Piekarzu i jego działalności w okresie
poprzedzającym objęcie funkcji wojewody w: R. Dzieszyński, Władza to żart. Wojewoda wielkiego serca,
Kraków 2011, s. 7–79; W. Stańczyk, Piekarz Tadeusz, w: Samorządowcy w Małopolsce 1990–2010.
Publikacja z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, red. tenże, Kraków 2000, s. 176; Piekarz
Tadeusz, w: Encyklopedia Krakowa…, s. 749.
133
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo Pełnomocnika ds. Zorganizowania Urzędu Wojewódzkiego
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prezydenta Krakowa. Jak przekonywał w swoim wniosku wojewoda Tadeusz Piekarz
premier Hannę Suchocką, Jerzy Miller wykazywał „wielką zdolność współpracy
zwłaszcza z tworzonymi samorządami, szczegółowe poznanie problemów Urzędu
i województwa oraz skromność i ogromne poświęcenie w pracy” i przez to był „jedynym
i uznanym kandydatem” na stanowisko jego zastępcy138.
27 września 1994 r. wojewoda Tadeusz Piekarz doznał udaru mózgu. Trafił do
Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla przy ul. Skarbowej w Krakowie, a następnie
został przewieziony na oddział intensywnej terapii II Katedry Chorób Wewnętrznych
Collegium Medicum. W listopadzie 1994 r. rozpoczął rehabilitację i podziękował
wszystkim za wsparcie w trudnych dla niego chwilach139. W połowie grudnia 1994 r.
wyszedł ze szpitala, niemniej jednak przez kolejne pół roku, m.in. w związku z pobytem
w sanatorium w Busku–Zdroju, przebywał na zwolnieniu lekarskim. W prasie pojawiały
się sugestie, że takie okoliczności mogą stać się przesłanką do odwołania wojewody140.
Tego rodzaju spekulacje nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do czerwca
1995 r. województwem krakowskim administrował wicewojewoda Jerzy Miller141.
Gabinet wojewody krakowskiego Tadeusz Piekarz zajmował do 11 grudnia 1995
r., kiedy to – ze względu na stan zdrowia, jak przekonywała rzeczniczka rządu Aleksandra
Jakubowska – został odwołany przez premiera Józefa Oleksego. Do tego czasu
reprezentował w sumie 7 kolejnych rządów: Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa
Bieleckiego, Jana Olszewskiego, pierwszy gabinet Waldemara Pawlaka, Hanny
Suchockiej, drugi gabinet Waldemara Pawlaka i przez ponad 9 miesięcy rząd
wspomnianego już Józefa Oleksego 142.
Tadeusz Piekarz zyskał dużą przychylność i szacunek ze strony mieszkańców
Krakowa i całego województwa. Jak informowały lokalne media, nigdy nie należał do
żadnej partii, a z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie potrafił uczynić apolityczną,
sprawną machinę urzędową. Przyczynił się do modernizacji lotniska w podkrakowskich
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Balicach, czyniąc z niego drugi największy port lotniczy w kraju. W wyniku jego
zaangażowania udało się też zmniejszyć o połowę katastrofalnie wysokie wskaźniki
zanieczyszczenia powietrza143. Te wszystkie dokonania sprawiły, że jego odwołanie
z funkcji wojewody krakowskiego wzbudziło dość duże poruszenie 144. Podczas
tradycyjnego spotkania opłatkowego w grudniu 1995 r. metropolita krakowski kard.
Franciszek Macharski145, nawiązując do postaci św. Brata Alberta, stwierdził, że było on
dobry, jak chleb146. Marek Nawara147, przewodniczący Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego, w ramach pożegnania w styczniu 1996 r. powiedział:
„Myślę, że ponad pięć lat, jakie sprawował pan swój urząd, można ocenić na piątkę”148.
W uznaniu zasług w 1995 r. Tadeusz Piekarz otrzymał tytuł „Krakowianina Roku”,
a sześć lat później, w 2001 r. Rada Miasta Krakowa III kadencji uhonorowała go
Brązowym Medalem „Cracoviae Merenti”149.
Po wspomnianym już odwołaniu w grudniu 1995 r. wojewody Tadeusza Piekarza
przez przeszło dwa miesiące nie doszło do powołania nowej osoby na to stanowisko.
W mediach spekulowano, że przedstawicielem rządu w województwie krakowskim mógł
zostać prof. Jerzy Mikułowski Pomorski, ówczesny rektor Akademii Ekonomicznej
w Krakowie150. Działacze związani z Unią Wolności przekonywali natomiast, że
najlepszym i w zasadzie naturalnym kandydatem byłby ówczesny wicewojewoda Jerzy
Miller, apolityczny, i – jak twierdzili – „sprawny, galicyjski urzędnik”151.
Pod koniec stycznia 1996 r. do Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego trafiło pismo od Marka Borowskiego, ministra – szefa Urzędu Rady
Ministrów dotyczące zaopiniowania kandydatury Jacka Majchrowskiego na stanowisko
143
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wicewojewody krakowskiego 152. Był on już wcześniej wymieniany jako potencjalny
następca Tadeusza Piekarza. Niemniej jednak twierdził wówczas, że sprawa jego
kandydatury została „zrobiona przez media”, choć zarazem nie przeczył, że jego
nazwisko w kontekście tego stanowiska wymieniali nie tylko dziennikarze 153. Po
oficjalnym zaprezentowaniu jego kandydatury przekonywał o swoim obiektywizmie
i bezpartyjności, a także o tym, że nie tyle chciałby być wojewodą, co raczej zgodził się
na przyjęcie tej propozycji154.
W lutym 1996 r. na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego delegaci gmin, pomimo rekomendacji podsekretarza stanu w Urzędzie
Rady Ministrów Józefa Winiarskiego, postanowili negatywnie zaopiniować propozycję
objęcia urzędu wojewody krakowskiego przez Jacka Majchrowskiego. Za tą kandydaturą
głosowało 23 delegatów, przeciwnych było 28, a 3 się wstrzymało 155. Zgodnie
z obowiązującym prawem opinia ta nie była jednak dla szefa rządu w żaden sposób
wiążąca156.
23 lutego 1996 r. nowo zaprzysiężony premier Włodzimierz Cimoszewicz
ostatecznie zdecydował, że z dniem 27 lutego 1996 r. powierzy funkcję wojewody
krakowskiego Jackowi Majchrowskiemu, 49-letniemu prawnikowi i historykowi myśli
politycznej,

profesorowi

Uniwersytetu

Jagiellońskiego 157.

Jak

przekonywał

w pierwszych dniach po nominacji, dostał od ministra Leszka Millera, nowego szefa
Urzędu Rady Ministrów, zapewnienie, że będzie miał swobodę działań personalnych.
Zaznaczył jednak, że „ewentualne zwolnienia i zmiany poprzedzić musi poznanie
sytuacji i ludzi”158. Niedługo potem w mediach pojawiły się informacje, że nowym
wicewojewodą krakowskim miałby zostać Jan Kosiniak z Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Pogłoski te szybko zdementował sam wojewoda Jacek Majchrowski, który
równocześnie przyznał, że rozmawiał z dotychczasowym wicewojewodą Jerzym
Millerem i uzgodnił z nim dalszą współpracę w roli jego zastępcy159.
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Według obowiązującej od stycznia 1997 r. ustawie o Radzie Ministrów,
uchwalonej w ramach tzw. reformy centrum administracyjno-gospodarczego rządu160, po
dymisji danego gabinetu jego przedstawiciele w województwach zobowiązani zostali do
złożenia premierowi rezygnacji z zajmowanego stanowiska, który to z kolei – najczęściej
już nowo zaprzysiężony – miał 90 dni na jej rozpatrzenie 161. W październiku 1997 r.
wojewoda krakowski Jacek Majchrowski zrealizował tę przybliżoną pokrótce
procedurę162. Przesłanki do takiego ruchu były bowiem jednoznaczne. W wyniku
wyborów parlamentarnych z września 1997 r. władzę utraciła koalicja Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z premierem
Włodzimierzem Cimoszewiczem. 17 października 1997 r. na nowego premiera
desygnowany został Jerzy Buzek, który to następnie utworzył – zaprzysiężony
31 października 1997 r. – koalicyjny gabinet Akcji Wyborczej Solidarność i Unii
Wolności163.
W krakowskich mediach pojawiły się spekulacje dotyczące zmian na stanowisku
wojewody. Już 5 listopada 1997 r., a więc zanim jeszcze rząd Jerzego Buzka uzyskał
wotum zaufania, pełnomocnik Akcji Wyborczej Solidarność w województwie
krakowskim Wojciech Grzeszek przekonywał, że nie będzie problemów z uzgodnieniem
kandydatów na to stanowisko. Typowani byli Marian Apostoł z

i Andrzej Gołaś,

ówczesny prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AWS nie wykluczało
również miejsca w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dla dotychczasowego
wicewojewody Jerzego Millera 164. Jak się później okazało, jego kandydatura nie została
ostatecznie przedstawiona premierowi, pomimo dość dużego poparcia wyrażanego przez
byłego wojewodę Tadeusza Piekarza, a także przedstawicieli lokalnych grup
160
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zawodowych. Z apelem o zamianowanie go na wojewodę wystąpili dyrektorzy
krakowskich szpitali, członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, oraz grono
profesorów krakowskich uczelni: Andrzej Zoll, Jerzy Mikułowski Pomorski, Franciszek
Ziejka i Tadeusz Chrzanowski165. Sytuacja była, jak określali dziennikarze dynamiczna,
a w kolejnych tygodniach do grona kandydatów dołączył Paweł Graś 166.
10 grudnia 1997 r. ustępujący wojewoda krakowski Jacek Majchrowski
wystosował list do mieszkańców Krakowa, w którym podziękował za wsparcie we
wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz regionu. Przypomniał przy tym swoje
dokonania – m.in. ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Regionalnego
Funduszu Inwestycyjnego, a także przeniesienie grobów i pomnika żołnierzy Armii
Czerwonej z Barbakanu na cmentarz Rakowicki. Odtąd do czasu wyznaczenia nowego
wojewody jego obowiązki miał wypełniać wicewojewoda Jerzy Miller 167.
Tymczasem nowy przedstawiciel rządu w województwie krakowskim ciągle nie
został mianowany. Jak donosiły ogólnopolskie media, 12 grudnia 1997 r. premier Jerzy
Buzek odrzucił kandydaturę Mariana Apostoła 168. W kuluarach spekulowano, że
pretendentami do tego stanowiska mieli być: były wiceprezydent Krakowa Jacek Banaś,
Andrzej Gołaś, a także Ryszard Masłowski169. W wyniku negocjacji wewnątrz Akcji
Wyborczej Solidarność i uzgodnień z koalicyjną Unią Wwolności dwóch ostatnich
kandydatów zostało oficjalnie zarekomendowanych szefowi rządu 170. W połowie
stycznia 1998 r. pojawiła się w gazetach informacja, że premier postanowił wybrać
Ryszarda Masłowskiego. W takim układzie wicewojewodą miał natomiast zostać,
wskazany przez Unię Wolności, Jerzy Meysztowicz lub, pozostając w tej roli, Jerzy
Miller171.
Na 26 stycznia 1998 r. zwołano sesję Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego, na której miała być opiniowana kandydatura Ryszarda Masłowskiego na
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stanowisko wojewody krakowskiego 172. Wcześniej, jak donosiła „Gazeta Krakowska”
był on przepytywany przez prezydium Sejmiku173. Po przedłożeniu pozytywnej
rekomendacji ze strony przedstawicieli gmin województwa krakowskiego (46 delegatów
za, 2 przeciw, 4 wstrzymało się), 27 stycznia 1998 r. premier Jerzy Buzek podjął w tym
względzie ostateczną decyzję i podpisał akt nominacji174. Jak pokazała historia, Ryszard
Masłowski

był

ostatnim wojewodą

krakowskim.

Urząd

ten,

przy pomocy

rekomendowanego uprzednio przez siebie na to stanowisko wicewojewody Jerzego
Meysztowicza175, sprawował do 31 grudnia 1998 r., a więc do ostatniego dnia przed
wejściem w życie reformy administracyjno-terytorialnej w Polsce. Następnego dnia,
1 stycznia 1999 r. został pierwszym wojewodą małopolskim. Funkcję przedstawiciela
rządu w nowym województwie małopolskim pełnił przez prawie 3 kolejne lata, do
21 października 2001 r.176

1.2.3. URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE I URZĘDY REJONOWE
Źródeł tworzenia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie szukać należy bezpośrednio po
uchwaleniu ustawy reformującej administrację rządową w terenie. Kraków, obok
Warszawy i Łodzi, był w szczególnej sytuacji. Jak już wcześniej wspomniano, na mocy
PRL-owskiej reformy administracyjnej z lat 70. prezydia wojewódzkich rad narodowych
zostały w tych miastach zastąpione nie przez wojewodów, jak to miało powszechnie
miejsce, ale przez prezydentów miast. Oznaczało to, że przez niemal 20 lat, do 1990 r.,
nie funkcjonowały tam urzędy wojewódzkie, a jedynie urzędy miast 177.
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WUDU, Wojewoda za tydzień, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 16 (2359), z 20 I 1998 r., s. 1.
pit, Masłowski przepytany, „Gazeta Krakowska” 50 (1998), nr 16 (15136), z 20 I 1998 r., s. 5.
174
W. Duś, Masłowski chce dokończyć, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 22 (2365), z 27 I 1998 r., s. 1; pit,
Masłowski wojewodą!, „Gazeta Krakowska” 50 (1998), nr 23 (15143), z 28 I 1998 r., s. 4; pit, Bez kłótni
w koalicji, „Gazeta Krakowska” 50 (1990), nr 26 (15146), z 31 I – 2 II 1998 r., s. 4; Ryszard Masłowski.
Informacje na mój temat, http://www.ryszardmaslowski.eu/index_pliki/Page432.htm, dostęp: 15 I 2019 r.
175
AZMUWK, UWK, spis 399/3, s. 19; WuDu, Wice Meysztowicz, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 25
(2368), z 30 I 1998 r., s. 1; WUDU, Udziały sprzedam, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 26 (2369),
z 31 I – 1 II 1998 r., s. 1. W stosunku do dotychczasowego wicewojewody Jerzego Millera, związanego
z Urzędem Wojewódzkim od 1990 r., lokalna prasa rysowała różne scenariusze – od objęcia stanowiska
szefa służby cywilnej, przez pracę w Ministerstwie Finansów, po wsparcie Michała Kuleszy, pełnomocnika
rządu ds. reformy administracji publicznej. Ostatecznie w lutym 1998 r. Jerzy Miller został podsekretarzem
stanu ds. reformy finansów publicznych u boku Leszka Balcerowicza, ówczesnego szefa resortu finansów.
Zob. WUDU, Wolę Kraków, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 7 (2350), z 9 I 1998 r., s. 1.
176
Ryszard Masłowski. Informacje na mój temat…
177
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale…; M. Polinceusz, dz. cyt., s. 68; AZMUWK,
UWK, spis 45/I/12, Informacja Wojewody Krakowskiego o stanie województwa i działalności Urzędu,
styczeń 1991 r., II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 1.
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Sytuacja w województwie krakowskim na początku wdrażania reformy – jak
podkreśla Mirosław Stec, miejscowy delegat pełnomocnika rządu do spraw samorządu
terytorialnego u progu lat 90. XX w. – była bardzo skomplikowana ze względu na
funkcjonującą dotąd specyficzną figurę „wojewodo-prezydenta”. Dotychczasowe
zespolenie dwóch odrębnych funkcji i kompetencji w jednym organizmie wymagało
ogromnych nakładów pracy związanych z koniecznością dokonania podziału na to, co
odtąd miało być wojewódzkie, a co miejskie. Rozgraniczenie dotykało szerokiego
spektrum płaszczyzn – począwszy od kompetencyjnych, przez strukturalne, majątkowe,
czy też budżetowe, a skończywszy na personalnych178.
Sytuacja ta powodowała problemy na gruncie interpretacji przepisów, szczególnie
w okresie tworzenia od podstaw aparatów pomocniczych dla nowych wojewodów –
warszawskiego, łódzkiego i krakowskiego. W ostatnim przypadku zawiłą sytuację
wyjaśniał sekretarz

stanu

w

Urzędzie

Rady Ministrów Jerzy Kołodziejski

w porozumieniu z pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego Jerzym
Regulskim. W swoim piśmie do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza zastrzegli
oni, że ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej w żadnym stopniu
nie nadawała istniejącemu Urzędowi Miasta Krakowa statusu aparatu pomocniczego
wojewody, a urząd wojewódzki miał w Krakowie zostać utworzony w terminie do
27 maja 1990 r.179, tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym 180.
Początkowo zadanie to przydzielone zostało ówczesnemu wiceprezydentowi
Krakowa Wiesławowi Wodzie181, niemniej jednak później minister – szef Urzędu Rady
Ministrów Jacek Ambroziak misję utworzenia urzędu wojewódzkiego powierzył

178

M. Stec (delegat pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie krakowskim
w randze wicewojewody w latach 1990–1991, dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów w randze
wiceministra w latach 1992–1994) – relacje ustne z 6 i 20 XI 2019 r.
179
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach…, art. 56 ust. 3.
180
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…; AMZWUK, UWK, spis 45/I/2, t. 3,
pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego Kołodziejskiego z 29 VI 1990 r. do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza dot. tworzenia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W piśmie tym
wyjaśniono również wątpliwości wojewody Piekarza dotyczące możliwości pełnienia przez Urząd Miasta
Krakowa niejako podwójnej funkcji organu administracji samorządowej i rządowej – do zorganizowania
urzędu wojewódzkiego. Minister Kołodziejski zaznaczył, że co prawda taka ewentualność koresponduje
z przepisami wprowadzającymi ustawę o samorządzie terytorialnym, niemniej jednak należy ten przepis
traktować jako „warunkowy”, tzn. jeśliby nie zdążono utworzyć urzędów wojewódzkich w Krakowie,
Łodzi i Warszawie w określonym terminie. Zob. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, art. 24 ust. 3 (Dz.U. nr 32,
poz. 191 z późn. zm.).
181
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo okólne Prezydenta Miasta Krakowa dot. organizacji
i funkcjonowania administracji w województwie krakowskim w okresie powstawania samorządu
terytorialnego.
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wiceprezydentowi Krakowa Markowi Paszusze 182. Jak podkreśla przywoływany już
Mirosław Stec, po stronie samorządowej odpowiedzialnym za rekonstruowanie Urzędu
Miasta Krakowa był dyrektor krakowskiego Magistratu Mieczysław Pieronek, późniejszy
wieloletni sekretarz miasta Krakowa183.
W piśmie z 15 maja 1990 r. skierowanym do dyrektorów wydziałów Urzędu
Miasta Krakowa oraz naczelników dzielnic, miast i gmin nowy pełnomocnik do spraw
zorganizowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaznaczył, że utworzenie Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie nastąpi poprzez wydzielenie z dotychczasowego Urzędu
Miasta Krakowa niezbędnej kadry pracowniczej184. Dokonywano tego na podstawie
przeniesienia służbowego pracowników przed 27 maja 1990 r., a więc przed zmianą
statusu Magistratu z urzędu państwowego na urząd administracji samorządowej,
a następnie na podstawie przekazywania i przejmowania etatów w drodze porozumienia
między zakładami pracy. Skalę tego procesu prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela 8. Liczba etatów w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przejętych z Urzędu Miasta Krakowa
i nowoutworzonych w okresie lipiec – listopad 1990 r.

Miesiąc

Liczba etatów przejętych
z Urzędu Miasta Krakowa
(narastająco)

Liczba pracowników
nowozatrudnionych
(narastająco)

Łącznie

lipiec 1990 r.

279 i 1/2

10

289 i 1/2

sierpień 1990 r.

280

11

291

wrzesień 1990 r.

280

14 i 1/3

294 i 1/3

październik 1990 r.

330 i 1/8

16 i 1/3

346 i 11/24

listopad 1990 r.

334 i 1/3

19

353 i 1/3

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzonej w dniach 12 XI – 20 XII 1990 r. przez Wiesława Zdanowskiego z Delegatury Najwyższej
Izby Kontroli w Krakowie.

182

AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo ministra – szefa Urzędu Ministrów Jacka Ambroziaka do
wiceprezydenta Krakowa Jacka Paszuchy z 10 V 1990 r. Co ciekawe nadawca listu przekonywał adresata,
że po wejściu w życie przepisów ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej zamierza
przedstawić kandydaturę Paszuchy na stanowisko wojewody krakowskiego. Jeśli do takiej rekomendacji
faktycznie miało dojść, to – jak pokazała historia – okazała się ona nieskuteczna, bo przedstawicielem rządu
w województwie krakowskim ostatecznie został zamianowany Tadeusz Piekarz.
183
M. Stec (delegat pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie krakowskim
w randze wicewojewody w latach 1990–1991, dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów w randze
wiceministra w latach 1992–1994) – relacje ustne z 6 i 20 XI 2019 r.
184
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo wiceprezydenta Krakowa Marka Paszuchy, pełnomocnika
ds. zorganizowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, do dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta
Krakowa i naczelników dzielnic, miast i gmin z 15 V 1990 r. dot. tworzenia Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie.
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W ciągu pierwszych kilku tygodniu od utworzenia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przejęto z Urzędu Miasta Krakowa pierwotnie 279 i 1/2 etatów, a przez kolejnych kilka
miesięcy ich liczba wzrosła do 334 i 1/3 etatów. W tym czasie zatrudniono też 19 nowych
pracowników185. Docelowo od 1 stycznia 1991 r. przewidywana liczba etatów
kalkulacyjnych miała wynieść łącznie 1 397, w tym 559 dla Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, 490 dla urzędów rejonowych i 348 na wykonywanie zadań zleconych 186.
Do tworzenia aparatu pomocniczego wojewody krakowskiego niezbędne było
pozyskanie odpowiedniej bazy materialnej. W tym zakresie podjęto decyzję, że siedzibą
Urzędu Miasta Krakowa pozostanie gmach przy placu Wiosny Ludów 3/4 (obecnie plac
Wszystkich Świętych), natomiast Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie się mieścił przy
ul. Basztowej 22. Wiceprezydent Marek Paszucha zobowiązał dyrektorów wydziałów
Magistratu do wydawania dyspozycji dotyczących zwalniania określonych pomieszczeń
i przegrupowania pracowników, archiwizowania właściwych dokumentów oraz
przekazywania do nowoutworzonych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
akt dotyczących spraw bieżących, które miały bezpośrednio odpowiadać kompetencjom
wojewody187.
W kolejnych miesiącach kontynuowano skomplikowany proces podziału
dawnego Urzędu Miasta Krakowa i zarazem wyodrębnienia z niego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, szczególnie pod względem uregulowania gospodarki
składnikami majątkowymi. Ówczesny sekretarz miasta Krakowa Mieczysław Pieronek
w piśmie do dyrektora Wydziału Finansowo-Księgowego Mariana Molo przypominał
o przyjętej zasadzie, że użytkownik obiektu miał pozostawać właścicielem jego całości
wyposażenia. Jako termin zakończenia prac w tym zakresie wyznaczono 15 września
1990 r.
W połowie maja 1990 r. sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzy
Kołodziejski rozesłał do ówczesnych wojewodów i prezydentów miast Warszawy,
Krakowa i Łodzi pismo, w którym zaznaczył, że „struktury urzędów wojewódzkich
185

AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzonej w dniach 12 XI – 20 XII 1990 r. przez Wiesława Zdanowskiego z Delegatury Najwyższej
Izby Kontroli w Krakowie.
186
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Millera do dyrektora Biura ds. Urzędów Administracji Państwowej
w Urzędzie Rady Ministrów z 25 XI 1990 r. dot. przewidywanej liczby etatów kalkulacyjnych dla Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, urzędów rejonowych i na zadania zlecone.
187
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo wiceprezydenta Krakowa Marka Paszuchy, pełnomocnika
ds. zorganizowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, do dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta
Krakowa i naczelników dzielnic, miast i gmin z 15 V 1990 r. dot. tworzenia Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie.
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(także rejonowych) mogą różnić się zarówno co do ilości i zakresów, jak i wielkości ich
wydziałów (w rejonach oddziałów). Powinny one jednak być do siebie zbliżone,
a niektóre jednostki organizacyjne, ze względu na ich charakter i znaczenie, powinny być
we wszystkich urzędach wojewódzkich takie same” 188. W dołączonym dokumencie
znalazła się natomiast tabela zawierająca wstępną koncepcję podziału urzędów
wojewódzkich na poszczególne wydziały wraz z zakresem przynależnych im spraw,
która została sporządzona na podstawie opinii zgłaszanych przez wojewodów 189.
Mając na uwadze przedstawione powyżej treści, wiceprezydent Krakowa Marek
Paszucha przygotował statut tworzonego od podstaw Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, który to 28 maja 1990 r. został podpisany przez wojewodę krakowskiego
Jerzego Rościszewskiego (będącego wówczas, dla przypomnienia, prezydentem
Krakowa pełniącym funkcję wojewody krakowskiego), a następnie zatwierdzony przez
władze centralne i w pełni zaakceptowany przez nowo mianowanego wojewodę
Piekarza190. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami omawianego dokumentu, Urząd
Wojewódzki w Krakowie był aparatem pomocniczym Wojewody Krakowskiego, z czego
wynikało, że jego pracami kierował wojewoda przy pomocy wicewojewody i dyrektora
urzędu. Utworzono 10 wydziałów (Organizacji i Nadzoru, Finansowo-Księgowy,
Polityki Regionalnej, Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji, Rolnictwa, Gospodarki
Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Ochrony Zabytków, Zdrowia oraz Spraw
Obywatelskich) oraz 3 komórki organizacyjne (Wojewódzkie Biuro Pracy, Komendę
Wojewódzką Straży Pożarnych i Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej) 191.
Należy dodać, że w strukturach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie znalazła
się jednostka odpowiedzialna za pomoc społeczną. Na mocy porozumienia z 26 czerwca
1990 r. całokształt spraw w tym zakresie, które należały do właściwości Wojewody,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, został powierzony
Dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krakowie 192. Analogiczne
188

AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego
Kołodziejskiego do wojewodów i prezydentów miast Warszawy, Krakowa i Łodzi z 16 V 1990 r. dot.
statutów urzędów wojewódzkich.
189
Tamże.
190
Zarządzenie nr 1 Wojewody Krakowskiego z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie Statutu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 16, poz. 144); R. Dzieszyński, dz. cyt., s. 81.
191
Zarządzenie nr 1 Wojewody Krakowskiego z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie Statutu… Warto
nadmienić, że wojewoda krakowski nie zdecydował się na utworzenie delegatur Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie.
192
Pod wspomnianym porozumieniem, zawartym podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o terenowych organach
rządowej administracji ogólnej, podpisali się wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz i dyrektor
Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krakowie Tadeusz Skiba. Do zakresu spraw, które zostały
powierzone przez wojewodę, zaliczono w szczególności ustalanie kierunków i planów działania pomocy
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ustalenia zostały poczynione w zakresie weterynarii, o czym świadczy porozumienie
podpisane w marcu 1991 r. przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza
i wojewódzkiego lekarza weterynarii w Krakowie Kazimierza Czerwonkę 193.
Obsadę

personalną

stanowisk

dyrektorskich

i

wicedyrektorskich

w poszczególnych wydziałach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w pierwszych
miesiącach jego funkcjonowania, prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne 194.

Tabela 9. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów wydziałów w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (stan
na 6 sierpnia 1990 r.)
Wydział

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Dyrektor Urzędu

Józef Lassota

—

Organizacji i Nadzoru

Jerzy Miller

Mieczysław Stypa

Finansowo-Księgowy

Marian Molo

Stefan Wrona

Polityki Regionalnej

Piotr Małecki

—

Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji

Andrzej Wawrzycki

Andrzej Olesiak

Rolnictwa

Kazimierz Rabsztyn

—

Gospodarki Przestrzennej

Janusz Sepioł

Zbigniew Radwan
Tadeusz Dziedzic

Ochrony Środowiska

Jerzy Wertz

Bogdan Połomski

Ochrony Zabytków

Janusz Smólski

Andrzej Gaczoł

Zdrowia

Zdzisław Wójcik

Włodzimierz Wilczyński

Spraw Obywatelskich

Tomasz Trafas

Zdzisław Rosiek

Wojewódzkie Biuro Pracy

Andrzej Martynuska

Roman Krzywoń

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, wykaz dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (stan na 6 VIII 1990 r.)

społecznej na terenie województwa, organizowanie, nadzorowanie i finansowanie ze środków
budżetowych działalności domów pomocy społecznej i innych jednostek udzielających pomocy społecznej,
nadzór nad wykonywaniem przez gminy zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Cały tekst
porozumienia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Krakowskiego. Porozumienie
między Wojewodą Krakowskim a Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krakowie
w sprawie powierzenia spraw z zakresu pomocy społecznej sporządzone w Krakowie dnia 26 czerwca
1990 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 17, poz. 148).
193
Porozumienie między Wojewodą Krakowskim a Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Krakowie
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z dziedziny weterynarii, sporządzone w Krakowie dnia
14 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 9, poz. 86).
194
Warto na marginesie odnotować, że formalne wręczenie przez wojewodę krakowskiego Tadeusza
Piekarza nominacji na dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
nastąpiło 2 VIII 1990 r. Zob. R. Dzieszyński, dz. cyt., s. 87 i n.
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W kolejnych miesiącach powyższy wykaz ulegał – co zrozumiałe – aktualizacjom,
zarówno pod kątem personaliów, jak i wykazu jednostek wchodzących w skład Urzędu.
I tak, według stanu na 1 października 1990 r., dyrektorem Wydziału Zdrowia był już
Kazimierz Kapera, komendantem wojewódzkim Straży Pożarnych płk Józef Janus,
a szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej płk Stanisław Balawender 195.
Po niespełna czterech latach funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
obsada personalna stanowisk dyrektorskich pozostawała w zasadzie niezmieniona.
Według stanu na 25 lutego 1994 r. jedynie w Wydziale Organizacji i Nadzoru można
odnotować rotację. Wcześniejszego dyrektora Jerzego Millera, mianowanego pierwotnie
na dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a następnie na wicewojewodę
krakowskiego, zastąpił Mirosław Chechelski196. Pełniącym obowiązki dyrektora Urzędu,
według danych za wrzesień 1995 r., był natomiast Kazimierz Bujakowski197.
Tytułem dopowiedzenia nie sposób nie przytoczyć w tym miejscu spostrzeżeń
Mirosława Steca, który wówczas pełnił funkcję delegata pełnomocnika rządu do spraw
samorządu terytorialnego w województwie krakowskim. W jego ocenie duże znaczenie
w zakresie uformowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie miało powierzenie funkcji
dyrektorskich specjalistom – najczęściej stosunkowo młodym naukowcom związanym
z krakowskimi uczelniami. Do tego w skład kadry kierowniczej weszły osoby związane
z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”. Jak przekonuje Mirosław Stec, problemów
personalnych nie było, bo wszyscy szybko znaleźli wspólny język i „mieli świadomość,
kto jest szefem”198.
Warto na marginesie nadmienić, że w statucie Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie ujęto ponadto zapisy o kolegium jako organie opiniodawczo-doradczym
i

dołączono

wykaz

łącznie

180

organów

i

jednostek

organizacyjnych

podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych199.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, wykaz dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
i kierowników urzędów rejonowych w województwie krakowskim (stan na 1 X 1990 r.)
196
AZMUWK, UWK, spis 45/I/45, wykaz dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
i kierowników urzędów rejonowych w województwie krakowskim (stan na 25 II 1990 r.)
197
AZMUWK, UWK, spis 45/I/63, pismo zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Mieczysława Stypy do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej
Urzędu Rady Ministrów Zofii Stawowiak z 8 IX 1995 r. z informacją dotyczącą Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie.
198
M. Stec (delegat pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie krakowskim
w randze wicewojewody w latach 1990–1991, dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów w randze
wiceministra w latach 1992–1994) – relacje ustne z 6 i 20 XI 2019 r.
199
Zarządzenie nr 1 Wojewody Krakowskiego z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie Statutu…
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Po niespełna pół roku funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
w takiej formule, 3 grudnia 1990 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wydał
zarządzenie, które zmieniało pierwotny statut. W wyniku tych działań zlikwidowano
Wydział Ochrony Zabytków i Wojewódzką Radę Zatrudnienia, a w przypadku dwóch
innych wydziałów zmodyfikowano i sprecyzowano zakres zadań, zmieniając im tym
samym nazwy – z Wydziału Polityki Regionalnej na Wydział Polityki Regionalnej
i Przestrzennej oraz z Wydziału Gospodarki Przestrzennej na Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami200.
Następna modyfikacja struktury urzędu nastąpiła 27 marca 1991 r., kiedy to
utworzono Wydział Spraw Społecznych201. Po kolejnych trzech miesiącach, 24 czerwca
1991 r. na podstawie zarządzenia wojewody Piekarza do wyszczególnionych wydziałów
i komórek organizacyjnych dopisano funkcję pełnomocnika wojewody do spraw
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 202. 3 sierpnia 1991 r. do statutu
Urzędu wprowadzono uzupełnienia o charakterze redakcyjnym203, a 23 grudnia 1991 r.
dokonano kolejnej zmiany, tym razem polegającej na wyodrębnieniu ze struktury Urzędu
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych204. Za niespełna rok powołano pełnomocnika
wojewody do spraw promocji budownictwa mieszkaniowego 205.
Kolejna, znacząca zmiana w omawianym statucie nastąpiła pod koniec 1992 r.
W dokumencie tym wykreślono z jednostek wchodzących w skład Urzędu Wojewódzkie
Biuro Pracy206. Wiązało się to z wejściem w życie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu, na
mocy której utworzono Krajowy Urząd Pracy wykonujący zadania przy pomocy
200

Zarządzenie nr 122 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1991 r., nr 1, poz. 2). Dyrektorem nowo utworzonego
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami został Kazimierz Bujakowski. Zob. AZMUWK, UWK, spis
45/I/8, t. 1, wykaz dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (stan na 1 II 1991 r.)
201
Zarządzenie nr 40 Wojewody Krakowskiego z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 12, poz. 92). Na czele Wydziału Spraw Społecznych
stanął Jerzy Tarnawski. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, t. 2, wykaz dyrektorów wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie i kierowników urzędów rejonowych w województwie krakowskim (stan na
30 XII 1990 r.).
202
Zarządzenie nr 100 Wojewody Krakowskiego z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany Statutu
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 15, poz. 103). Kilka miesięcy później
rozszerzono kompetencje tego pełnomocnika o sprawy zapobiegania narkomanii. Zob. Zarządzenie nr 13
Wojewody Krakowskiego z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 4, poz. 33).
203
Zarządzenie nr 158 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 sierpnia 1991 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 15, poz. 105).
204
Zarządzenie nr 223 Wojewody Krakowskiego z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany Statutu
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1992 r., nr 1, poz. 1).
205
Zarządzenie nr 152 Wojewody Krakowskiego z dnia 22 września 1992 r. w sprawie zmiany Statutu
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 16, poz. 116).
206
Zarządzenie nr 225 Wojewody Krakowskiego z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie zmiany Statutu
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1993 r., nr 3, poz. 14).
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wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy, które to rozpoczęły działalność 1 stycznia
1993 r.207
Kolejne poważne zmiany w statucie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
nastąpiły w 1996 r. i były związane bezpośrednio z kolejnymi etapami reformy
administracji publicznej, w tym z tzw. reformą centrum administracyjno-gospodarczego
rządu208. Stosowne zarządzenie w tej sprawie wojewoda krakowski Jacek Majchrowski
podpisał 5 lipca 1996 r.209 Jak przekonywał w lokalnych mediach jego rzecznik prasowy
Maciej Bóbr modyfikacja ta była niezbędna ze względu na konieczność dopasowania
struktur Urzędu i nazewnictwa do wymogów zatwierdzonych przez Urząd Rady
Ministrów210. Ostatecznie liczba wydziałów zwiększyła się z 11 do 15, wliczając w to
utworzony

od

podstaw

Gabinet

Wojewody,

którego

zadania

wiązały

się

z przygotowywaniem spotkań i wizyt wojewody, obsługą prasową i kontaktami
z zagranicą. Utworzono ponadto Wydział Kultury i Turystyki, a dotychczasowy Wydział
Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji został podzielony na trzy tego typu odrębne
jednostki211.
Warto nadmienić, że w myśl przepisów przyjętej wówczas przez posłów ustawy
o służbie cywilnej wojewodowie i wicewojewodowie mieli się podawać do dymisji wraz
z odchodzącym rządem, natomiast o zmianie na stanowiskach dyrektorów wydziałów
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Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U. nr 106, poz. 457 z późn. zm.).
Jak już wspomniano we wcześniejszym przypisie, reforma centrum administracyjno-gospodarczego
rządu miała kompleksowy charakter i była zakrojona na szeroką skalę. Nie powinno więc zaskakiwać, że
w jej wdrażanie zaangażowani byli również wojewodowie. Zadania dla nich przewidziane regulowało
w sposób szczególny opracowanie pt. Zasady i terminy wykonywania przez wojewodów czynności
wynikających z ustaw reformujących terenową administrację rządową, które było komplementarną częścią
uchwały Konwentu Wojewodów z 14 IX 1996 r. W dokumencie tym powoływano się na trzy kluczowe
akty prawne:
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach…
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 497 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 496).
Opracowanie to regulowało terminy zespolenia administracji specjalnych, zasady, zakres i tryb
przejmowania przez wojewodów składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań przejmowanych
jednostek organizacyjnych, dostosowanie ich struktury organizacyjnej do zadań wykonywanych na
obszarach województw, a także – co ważne w kontekście tego podrozdziału – zmiany w statutach urzędów
wojewódzkich. Zob. AZMUWK, UWK, spis 256/7, s. 89–93.
209
Zarządzenie nr 80 Wojewody Krakowskiego z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 26, poz. 74).
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Ramowy statut urzędu wojewódzkiego został formalnie przyjęty w połowie października. Zob.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ramowego statutu
urzędu wojewódzkiego (Dz.U. nr 123, poz. 580).
211
AZMUWK, UWK, spis 396/4, informacja prasowa z 25 VII 1996 r. dot. reorganizacji Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
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urzędów wojewódzkich miały decydować jedynie względy merytoryczne 212. Nad
stabilnością w tym względzie miał czuwać zupełnie apolityczny i bezpartyjny dyrektor
generalny, którym to w przypadku Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie został Jan
Kosiniak213.
Po kilku miesiącach, 1 października 1996 r. nastąpiła kolejna już nowelizacja
tekstu urzędowego statutu. Przy określeniu kompetencji Wojewody Krakowskiego
dopisano, że swoje zadania wykonywał przy pomocy wicewojewody, dyrektora Urzędu,
kierowników służb i inspekcji wojewódzkich, dyrektorów wydziałów oraz kierowników
innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które wchodziły w skład rządowej
administracji ogólnej214.
W dniu 13 marca 1997 r. wojewoda krakowski Jacek Majchrowski podpisał
zarządzenie w sprawie ustalenia Statutu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Całkowicie znowelizowany zgodnie z wytycznymi tekst tego sztandarowego dokumentu
został następnie zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Józefa Winiarskiego. W nowo określonej strukturze
Urzędu wyodrębniono 13 wydziałów oraz 3 równorzędne komórki organizacyjne.
Ponadto, w imieniu Wojewody Krakowskiego, zadania i kompetencje określone
w ustawach szczególnych wykonywały służby i inspekcje wojewódzkie oraz
wojewódzkie jednostki organizacyjne: Kurator Oświaty w Krakowie, Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Krakowie, Wojewódzki Inspektor Państwowej Inspekcji
Handlowej w Krakowie i Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej
w Krakowie215.
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Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 89, poz. 402 z późn. zm.).
AZMUWK, UWK, spis 152/13, s. 132 i n.; BHK, Destylacja personalna, „Gazeta w Krakowie” 1996,
nr 196 (1933), z 23 VIII 1996 r., s. 2. Formalna zmiana nomenklatury tego stanowiska na wyrażenie
„dyrektor generalny” nastąpiła w wyniku zarządzenia nr 266 Wojewody Krakowskiego z dnia 18 grudnia
1996 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 50, poz.
203) z mocą obowiązującą od 1 I 1997 r. W ciągu następnych lat na tym stanowisku następowały kolejne
zmiany personalne. Przykładowo, 2 IV 1998 r. dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Jerzy Bart odebrał od wicepremiera Janusza Tomaszewskiego dymisję z zajmowanego stanowiska, a dzień
później zastąpił go Mirosław Chechelski, dotychczasowy dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 399/3, s. 53.
214
Zarządzenie nr 208 Wojewody Krakowskiego z dnia 1 października 1996 r. w sprawie zmiany Statutu
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 40, poz. 173).
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Do omawianego Statutu w formie załączników dodano również: wykaz rejonowych organów rządowej
administracji ogólnej z ich terytorialnym zasięgiem działania, wykaz w sumie 119 przedsiębiorstw
państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Krakowski, wykaz łącznie 82 jednostek
organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Krakowskiemu lub przez niego nadzorowanych. Zob.
Zarządzenie nr 89 Wojewody Krakowskiego z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie Statutu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 11, poz. 94).
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Opisane powyżej modyfikacje struktury Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
a także zmiany na scenie politycznej po wyborach parlamentarnych odbiły się echem
w lokalnej prasie. W listopadzie 1997 r. o nastrojach wśród dyrektorów wydziałów
i urzędników pisała, dla przykładu, w „Gazecie Krakowskiej” Barbara Pajchert. „Moim
zdaniem korpus urzędniczy powinien być w miarę stabilny i – z wyjątkiem Gabinetu
Wojewody – apolityczny” – przekonywał Maciej Bóbr, rzecznik prasowy wojewody
Majchrowskiego i zarazem wicedyrektor Gabinetu Wojewody216.
Ostatnia zmiana Statutu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w kluczowym dla
niniejszej pracy przedziale czasowym, nastąpiła rok później, tj. w marcu 1998 r.
Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisał wojewoda krakowski Ryszard Masłowski.
Nowy tekst zatwierdził natomiast Adam Stępień – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Liczbę wydziałów i jednostek organizacyjnych
ograniczono do 14, a z dotychczasowych dwóch statutowych pełnomocników pozostał
jeden – ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień217.
Drugim dokumentem regulującym tryb pracy Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, zdecydowanie bardziej szczegółowym niż statut, miał być regulamin. Jego
projekt, zgodnie z harmonogramem prac tworzenia aparatu pomocniczego wojewody
krakowskiego, miał zostać opracowany do 20 maja 1990 r.218 Planów tych nie udało się
zrealizować, stąd też w pierwotnym statucie z maja 1990 r., w paragrafie 23 posłużono
się konstrukcją zapowiedzi przyjęcia (w domyśle w niedalekiej przyszłości) omawianego
regulaminu w drodze zarządzenia wojewody. Miał on opisywać m.in. szczegółową
organizację wewnętrzną urzędu, tryb pracy, zakres działania wydziałów i jednostek
równorzędnych, a także zasady funkcjonowania kolegium wojewody219.
Z wykonaniem tego zapisu był jednak duży problem, na co zwrócił uwagę
Wiesław Zdanowski z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, który w dniach
od 12 listopada do 20 grudnia 1990 r. przeprowadzał kontrolę działalności rządowej
administracji ogólnej220. Duże opóźnienie w tym względzie starał się wyjaśnić Jerzy
216

B. Pajchert, Bez paniki, „Gazeta Krakowska” 49 (1997), nr 260 (15077), z 7 XI 1997 r., s. 5.
Zmniejszyła się również – do 103 – liczba przedsiębiorstw państwowych, dla których organem
założycielskim był Wojewoda Krakowski. Zob. Zarządzenie nr 49 Wojewody Krakowskiego z dnia 26
marca 1998 r. w sprawie Statutu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 9, poz. 60).
218
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, harmonogram prac przygotowujących utworzenie Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie z dniem 28 maja 1990 r.
219
Zarządzenie nr 1 Wojewody Krakowskiego z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie Statutu…, § 23.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzonej w dniach od 12 XI do 20 XII 1990 r. przez Wiesława Zdanowskiego z Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli wykazano niezgodność
zakresu działania niektórych wydziałów z obowiązującym statutem. Zgodnie z jego zapisami wykonywanie
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Miller, ówczesny dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru, motywując je m.in.
zwróceniem uwagi na to, że Urząd Wojewódzki w Krakowie nie powstał w drodze
modyfikacji dotychczasowej adekwatnej jednostki, lecz był tworzony zupełnie od
podstaw221. Jak ponadto dodał w protokole pokontrolnym, „czynnikiem dodatkowo
komplikującym wypracowanie ostatecznej wersji regulaminu była konieczność
kompletowania składu osobowego urzędu, zapewnienia stosownych pomieszczeń,
sprzętu itp., przy równoczesnym wypełnianiu funkcji organów administracji rządowej
stopnia wojewódzkiego”222. Ostatecznie regulamin został ogłoszony w zarządzeniu
Wojewody Krakowskiego z 3 grudnia 1990 r. Był to dokument stosunkowo obszerny.
Składał się bowiem z 15 rozdziałów wraz z uzupełniającymi 3 szczegółowymi
załącznikami, który tytuły – poniżej wyliczone – regulowały szeroki zakres spraw:
1)

postanowienia ogólne,

2)

Urząd jako aparat pomocniczy wojewody,

3)

organy doradcze i opiniodawcze wojewody,

4)

zasady podpisywania (aprobaty) pism i decyzji,

5)

struktura organizacyjna Urzędu,

6)

zakresy działania wydziałów (w tym zadania wspólne dla wszystkich
wydziałów i obowiązki dyrektorów wynikające ze współdziałania
wojewody z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego),

7)

organizacja pracy Urzędu,

8)

organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków
oraz listów,

9)

zasady i tryb załatwiania interpelacji delegatów na Sejmik Samorządowy
Województwa Krakowskiego oraz wniosków i interwencji posłów RP
i senatorów,

funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych należało do Wydziału Polityki
Regionalnej, tymczasem zadanie to w praktyce wykonywał Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Komunikacji. W protokole kontroli wypunktowano również czasowe nieobsadzenie stanowiska dyrektora
i zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej oraz zastępców dyrektorów Wydziału Rolnictwa oraz
Wydziału Spraw Obywatelskich. W ocenie Wiesława Zdanowskiego z NIK-u niezasadne było ograniczenie
prawa podpisu pism wychodzących z poszczególnych wydziałów wyłącznie do dyrektorów lub ich
zastępców. Taka praktyka powodowała niepotrzebną przewlekłość w załatwianiu spraw.
221
Z tym stanowiskiem w pełni zgadzał się ówczesny delegat pełnomocnika rządu ds. samorządu
terytorialnego w województwie krakowskim Mirosław Stec. Zob. M. Stec (delegat pełnomocnika rządu ds.
samorządu terytorialnego w województwie krakowskim w randze wicewojewody w latach 1990–1991,
dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów w randze wiceministra w latach 1992–1994) – relacje ustne
z 6 i 20 XI 2019 r.
222
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, wyjaśnienia Jerzego Millera, dyrektora Wydziału Organizacji
i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie złożone w toku kontroli NIK.
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10)

zasady postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych
wojewody,

11)

organizacja działalności kontrolnej i instruktażowej,

12)

tryb rozpatrywania informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych
Najwyższej Izby Kontroli oraz innych organów kontroli,

13)

kształcenie i doskonalenie zawodowe w Urzędzie,

14)

współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz zasady postępowania
z artykułami krytycznymi,

15)

postanowienia końcowe223.

Należy mieć na uwadze, że w ślad za wspomnianymi wcześniej nowelizacjami
Statutu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie następowały również zmiany w regulaminie
tej jednostki. Poszczególni wojewodowie krakowscy, chcąc dostosować struktury Urzędu
do nowych zadań i wyzwań oraz zmieniających się okoliczności, przynajmniej kilka razy
w roku wydawali zarządzenia dotyczące aktualizacji regulaminu wewnętrznego.
Przykładowo, w 1993 r. trzykrotnie nowelizowano zapisy tego dokumentu, a w 1994 r.
zmiany w jego treści wprowadzono pięć razy224. 22 sierpnia 1996 r. został ustalony
zupełnie nowy Regulamin Wewnętrzny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Zarządzenie

w

tej

sprawie

w

zastępstwie

wojewody

krakowskiego

Jacka

Majchrowskiego podpisał wicewojewoda Jerzy Miller 225. Rok później dokument ten
utracił moc. 29 sierpnia 1997 r. trzeci raz od 1990 r. posłużono się bowiem mechanizmem
wprowadzenia w życie zupełnie nowej wersji regulaminu 226.
W ramach zwieńczenia

opisu

powstania

i

szkicu

struktury Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie w latach 90. XX w. warto jeszcze pokrótce skupić się na
próbie oceny jego działalności. Pod koniec 1997 r. Maciej Bóbr, rzecznik prasowy
wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego, w odpowiedzi na krytyczny artykuł
opublikowany w krakowskim dodatku „Gazety Wyborczej” 227 napisał o swoich
współpracownikach – urzędnikach, że byli to ludzie kompetentni i dobrze wypełniający
223

AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, Zarządzenie nr 123/90 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 grudnia
1990 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
224
AZMUWK, UWK, spis 45/I/53, Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu
Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
225
AZMUWK, UWK, spis 256/8, Zarządzenie nr 184/96 Wojewody Krakowskiego z dnia 29 sierpnia
1997 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
226
AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 2, Zarządzenie nr 252/90 Wojewody Krakowskiego z dnia 29 sierpnia
1997 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
227
W. Modelski, Zmienić oblicze Urzędu, „Gazeta w Krakowie” 1997, nr 262 (2301), z 8–9 XI 1997 r.,
s. 4.
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nałożone na nich zadania. Dobrą opinię o pracy Urzędu potwierdzały jego zdaniem
pozytywne oceny wystosowywane przez delegatów na Sejmik Samorządowy
Województwa Krakowskiego. Żadnych uchybień nie wykazały ponadto coroczne
kontrole Najwyższej Izby Kontroli, których przedmiotem było sprawdzenie nie tylko
zgodności z prawem i celowości wydatkowania środków publicznych, a także rzetelności
i gospodarności osób odpowiedzialnych za ich wykorzystywania 228.
Chcąc uwiarygodnić przytoczone powyżej stwierdzenia, rzecznik wojewody
w swoim polemicznym tekście posłużył się danymi statystycznymi. Od 1992 r. do końca
I półrocza 1997 r. wydano łącznie 58 207 indywidualnych decyzji w pierwszej instancji.
We wspomnianym okresie urzędnicy przygotowali w sumie 1291 projektów zarządzeń
i 38 rozporządzeń. Natomiast z ogółem 260 rozstrzygnięć nadzorczych wydanych
kolejnych wojewodów krakowskich uchylono tylko jedno. Ustosunkowanie się do
krytycznego artykułu redaktora Modelskiego wieńczy retoryczne pytanie rzecznika
Bobra: „Najbardziej absurdalne jest jednak, w moim przekonaniu, stwierdzenie
o konserwowaniu komunistycznego skansenu urzędu sprzed 1989 r. Jakże to możliwe,
skoro urząd wojewódzki utworzony został na nowo dopiero w roku 1990, jako wynik
reformy samorządowej, a jego twórcą był pan wojewoda Tadeusz Piekarz?” 229.
Omawiając struktury administracji rządowej w województwie krakowskim, nie
sposób nie wspomnieć o urzędach rejonowych. Zostały one utworzone na mocy
zarządzenia wojewody 27 sierpnia 1990 r., a więc w ostatnim możliwym dniu 230, w trzech
miastach – odpowiednio w Krakowie, Myślenicach i Proszowicach 231. Przyjęły one
strukturę względnie zgodną z ogólnymi wytycznymi przedstawionymi przez sekretarza

228

M. Bóbr, Fakty mówią za siebie, „Gazeta w Krakowie” 1997, nr 266 (2306), z 15–16 XI 1997 r., s. 5.
Tamże.
230
Zgodnie z harmonogramem tworzenia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie urzędy rejonowe
w województwie krakowskim miały zostać zorganizowane właśnie do 27 VIII 1990 r. Zob. AZMUWK,
UWK, spis 45/I/2, t. 2, pismo wiceprezydenta Krakowa Marka Paszuchy, pełnomocnika
ds. zorganizowania Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, do dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta
Krakowa i naczelników dzielnic, miast i gmin z 15 V 1990 r. dot. tworzenia Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie.
231
Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia
siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych (Dz.U. nr 54, poz. 316 z późn. zm.);
Zarządzenie nr 35 Wojewody Krakowskiego z dnia 27 sierpnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu Urzędu
Rejonowego w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 22, poz. 189); Zarządzenie nr 36 Wojewody
Krakowskiego z dnia 27 sierpnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Rejonowego w Myślenicach
(Dz. Urz. Woj. Krak. nr 22, poz. 190); Zarządzenie nr 37 Wojewody Krakowskiego z dnia 27 sierpnia 1990
r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Rejonowego w Proszowicach (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 22, poz. 191);
AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, Informacja Wojewody Krakowskiego o stanie województwa i działalności
Urzędu, styczeń 1991 r., II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 1 i n.
229
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stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego Kołodziejskiego w piśmie z 21 maja 1990 r.232
Choć rozważano różne warianty dotyczące podziału województwa na rejony 233,
ostatecznie wykaz siedzib urzędów rejonowych i zasięg terytorialny uzgodniony został
w wyniku konsultacji z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego,
w pełni uwzględniając postulaty wyrażone przez delegatów w uchwale z 14 lipca
1990 r.234 i zarazem odbiegając w pewnym zakresie od koncepcji zaproponowanej
pierwotnie przez Urząd Rady Ministrów235. Przez prawie 9 kolejnych lat województwo
krakowskie przyjęło następujący podział.

Tabela 10. Urzędy rejonowe w województwie krakowskim wraz z zasięgiem terytorialnym w latach
1990–1998
Siedziba urzędu rejonowego

Urząd Rejonowy w Krakowie

Zasięg terytorialny
gminy: Alwernia, Biskupice, Czernichów, Drwinia, Gdów,
Gołcza, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, KocmyrzówLuborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany,
Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki
Górne, Trzyciąż, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki
miasta: Kraków, Krzeszowice, Niepołomice, Skała, Skawina,
Słomniki, Wieliczka

Urząd Rejonowy w Myślenicach

gminy: Dobczyce, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw,
Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa
miasta: Dobczyce, Myślenice, Sułkowice

Urząd Rejonowy w Proszowicach

gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Koniusza, Nowe Brzesko,
Proszowice, Radziemice
miasto Proszowice

Źródło: oprac. własne na podst.: Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia
1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych (Dz.U. nr 54,
poz. 316).

232

AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 3, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego
Kołodziejskiego do wojewodów i prezydentów miast Warszawy, Krakowa i Łodzi z 21 V 1990 r. dot.
struktury tworzonych urzędów rejonowych.
233
Jeden z rozważanych wariantów zakładał podział na 4 rejony: Kraków – miasto, Kraków – teren,
Myślenice i Proszowice. Według innej opcji, dodatkowo do wymienionych 4 rejonów miałby zostać
wyodrębniony rejon z siedzibą w Skale. Teoretycznie brano również pod uwagę wyznaczenie 10 rejonów,
ale w praktyce ten projekt wydawał się być mało realny, bo wymagałby naniesienia zmian w obrębie granic
województw: katowickiego, kieleckiego, tarnowskiego, nowosądeckiego i bielskiego. Zob. AZMUWK,
UWK, spis 45/I/2, t. 2, projekt podziału województwa krakowskiego na rejony administracyjne.
234
AZMUWK, UWK, spis 45/I/4, t. 1, Uchwała nr II/5/90 Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego z dnia 14 lipca 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii o podziale województwa krakowskiego
na rejony administracji rządowej i ich terytorialnego zasięgu.
235
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 3, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do delegatów
do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego z 20 VI 1990 r. dot. podziału województwa
krakowskiego na rejony administracji rządowej.
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Należy zauważyć, że do zasięgu terytorialnego Urzędu Rejonowego w Krakowie
włączono stolicę województwa i niemal wszystkie sąsiadujące z nią gminy (z wyjątkiem
gminy Igołomii-Wawrzeńczyce) – a także te dalsze, głównie na zachód i północ od
Krakowa. Południową część województwa krakowskiego obejmował Urząd Rejonowy
w Myślenicach, natomiast północno-wschodnie gminy zostały przydzielone do Urzędu
Rejonowego w Proszowicach236.
Na mocy decyzji wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza funkcję kierownika
Urzędu Rejonowego w Krakowie objął Eugeniusz Roganowicz. W Myślenicach na czele
omawianej jednostki stanął Ryszard Kalisz, natomiast w Proszowicach kierownikiem
urzędu rejonowego został Jerzy Drożdż237.
Tworzenie nowych urzędów, dotąd nieznanych w systemie administracji
publicznej, było zadaniem wymagającym. Świadczy o tym chociażby to, że w sierpniu
1990 r. sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzy Kołodziejski przesłał do
przedstawicieli rządu w terenie pismo, w którym rozwiewał zgłaszane wątpliwości
i wyjaśniał tryb organizacji i funkcjonowania urzędów rejonowych. Wyposażenie
techniczne i zapewnienie obsady kadrowej miało nastąpić w ramach środków, które
pozostawały w dyspozycji wojewodów. Oni też nawiązywali stosunek pracy
z kierownikiem urzędów rejonowych i ich zastępcami w trybie powołania. Pozostałych
pracowników zatrudniał natomiast szef tej jednostki lub osoba przez niego
upoważniona238.
Na koniec należy nadmienić, że obok Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
w województwie krakowskim funkcjonowały również terenowe organy administracji
specjalnej. Według stanu na 1991 r. należały do nich m.in.: Izba Skarbowa w Krakowie,
Urzędy Skarbowe: Kraków – Śródmieście (I i II), Kraków – Krowodrza, Kraków – Nowa
Huta, Kraków – Podgórze, Urzędy Skarbowe w Myślenicach, Proszowicach i Wieliczce,
Okręgowy Urząd Miar, Obwodowy Urząd Miar, Urząd Pobierczy, Wojewódzki Urząd
Statystyczny, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Celny, Okręgowy Inspektorat
Państwowej Inspekcji Handlowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda

236

Tamże, t. 3, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego Kołodziejskiego do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 3 VIII 1990 r. z wyciągiem z rozporządzenia ministra – szefa Urzędu
Rady Ministrów z 1 VIII 1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów
rejonowych.
237
Tamże, t. 1, wykaz dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i kierowników urzędów
rejonowych w województwie krakowskim (stan na 1 X 1990 r.).
238
AZMUWK, UWK, spis 45/I/4, t. 1, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego
Kołodziejskiego do wojewodów z 14 VIII 1990 r. dot. organizacji i funkcjonowania urzędów rejonowych.
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Wojewódzka Policji, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Oddział Wojewódzki
Państwowej

Służby

Ochrony

Zabytków,

Wojewódzka

Stacja

Sanitarno-

Epidemiologiczna239.
Na koniec należy nadmienić, że wspomniana już wcześniej reforma centrum
administracyjno-gospodarczego rządu zakładała zespolenie z rządową administracją
ogólną niektórych organów rządowej administracji specjalnej. Zgodnie z tymi
założeniami, 1 października 1996 r. Wojewoda Krakowski przejął pod swój nadzór
Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej w Krakowie, Okręgowego
Inspektora

Państwowej

Inspekcji

Handlowej

w

Krakowie,

Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Krakowie i Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków
w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Od 1 stycznia 1997 r. również
Kurator Oświaty w Krakowie znalazł się pod nadzorem wojewody240.

1.3. ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MIASTA KRAKOWA
I STRUKTURA MAGISTRATU
1.3.1. KONTEKST USTROJOWY
Przed przystąpieniem do omówienia organów samorządu terytorialnego miasta Krakowa
i struktury Magistratu konieczne jest zarysowanie w nieco bardziej ogólnym zakresie

239

AZMUWK, UWK, spis 45/I/11, wykaz terenowych organów administracji specjalnej w województwie
krakowskim – 1991 r. Poza wspomnianymi jednostkami w województwie krakowskim funkcjonowały
również: Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej, Inspektorat Okręgowy Państwowej Inspekcji
Radiowej, Urząd Dozoru Technicznego, Okręgowy Inspektorat Inspekcji Nasiennej, Okręgowy Urząd
Górniczy, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Rejon Dróg Publicznych, Zespół Terenowy Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska, Delegatura Okręgowa Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa
Artykułów Rolnych.
240
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
gospodarki…; AZMUWK, UWK, spis 256/7, s. 90.
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genezy tych instytucji, a jeszcze wcześniej odniesienie się pokrótce do źródeł idei
samorządności w początkach III Rzeczpospolitej241.
Uważa się, że jednym z kluczowych elementów transformacji systemowej
w Polsce, zapoczątkowanej w 1989 r., był właśnie proces reaktywowania samorządu
terytorialnego. W opiniach architektów ustroju samorządowego rodzącej się III RP
dostrzec można – co nie powinno zresztą zaskakiwać – silne przekonanie, że reforma,
którą zainicjowali i wdrażali, zajęła doniosłe miejsce w tworzeniu podstaw
demokratycznego państwa242. Tak bowiem sądził Jerzy Regulski, specjalista z zakresu
ekonomiki miast243. Michał Kulesza, prawnik i teoretyk administracji, stwierdził
natomiast, że przywrócenie samorządu terytorialnego w 1990 r. pozwoliło przełamać trzy
główne monopole państwa totalitarnego: monopol polityczny jednej i jedynej partii,
zasadę jednolitej władzy państwowej oraz zasadę jednolitego funduszu własności
państwowej244. Podobne przekonanie – o doniosłości reformy samorządowej – podzielali
również niektórzy teoretycy prawa i badacze polskiego ustroju. Paweł Sarnecki uznał
bowiem restytucję samorządności za jedną z lepiej przeprowadzonych reform w ramach
„popeerelowskich” przekształceń społeczno-prawno-ustrojowych245.
Można zauważyć, że tym, co wyróżniało reformę samorządową spośród przemian
dokonujących w omawianym czasie na pozostałych płaszczyznach, było stosunkowo
szybkie tempo jej przygotowania i względna sprawność implementacji. Stało się to
możliwe za sprawą zainicjowanych na początku lat 80. XX w. solidnych przygotowań
merytorycznych. Należy jednak mieć świadomość, że w okresie tzw. karnawału
„Solidarności” sam ruch nie przywiązywał oficjalnie zbyt dużej wagi do kwestii
samorządności. Pojawiające się w tym zakresie ewentualne postulaty dotyczyły bardziej
aspektu zawodowo-pracowniczego, niż terytorialnego, a same idee nie były
zakotwiczone w głębszych przesłankach246. Z tego więc względu niejako na marginesie
241

Zarys historii samorządu na ziemiach polskich prezentuje m.in. artykuł Wiesława P. Tekely’ego. Zob.
W.P. Tekely, Samorząd terytorialny – pojęcie i geneza instytucji na ziemiach polskich, w: Samorząd
terytorialny w okresie przemian ustrojowych, red. S. Zieliński, Radom 2001, s. 7–20.
242
Zagadnienie silnego połączenia demokracji i samorządu podejmuje m.in.: A. Kozera, Demokracja
i samorząd, w: XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Jasiuk, Radom 2011,
s. 39–56.
243
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 7.
244
M. Kulesza, Transformacja ustroju…, s. 80.
245
P. Sarnecki, Od redaktora, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. tenże, Warszawa
2005, s. 5.
246
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 35 i n. Podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który odbywał się we wrześniu
1981 r. w Gdańsku, podjęto uchwałę programową zatytułowaną Samorządna Rzeczpospolita. Zasadnicze
tezy dotyczące samorządu odnosiły się jednak w głównej mierze do spraw pracowniczych. Zagadnienie
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powstawały kolejne zespoły do spraw reaktywowania samorządu terytorialnego, spośród
których dwa odegrały szczególną rolę 247.
Pierwszy z nich – Zespół Samorządów Terytorialnych i Instrumentów Polityki
Przestrzennej przy Społecznym Komitecie Reformy Gospodarczej kierowany przez
wspomnianego już Jerzego Regulskiego przygotował fundamentalne opracowanie
pt. Podstawowe założenia reformy samorządu terytorialnego w Polsce248. Na czele
drugiego z rzeczonych zespołów stanął wspomniany również Michał Kulesza. Efektem
prac podjętych wokół jego osoby stał się pierwszy znaczący projekt ustawy
o samorządzie terytorialnym i ordynacji wyborczej249.
Na ówczesnym etapie, chociaż myślano bardziej o naprawie państwa polskiego
aniżeli całkowitej jego przebudowie, dało się zauważyć rozkwit różnych koncepcji co do
kształtu, jaki miał przybrać odrodzony samorząd. Stan wojenny sprawił, że tego rodzaju
wizje przybrały postać jedynie teoretycznych rozważań snutych w ramach badań
naukowych, które to na dodatek prowadzono na wpół oficjalnie 250.
Warto nadmienić, że w takich obiektywnie trudnych okolicznościach w debatę
o samorządzie zaangażował się również Kościół katolicki, który w 1983 r. w efekcie prac
Konferencji Episkopatu Polski spisał sygnowane przez Prymasa Polski Józefa Glempa
dziesięciostronicowe

postulaty dotyczące

kierunków

działań dla

odtworzenia

samorządności terytorialnej w Polsce 251.
Obrady Okrągłego Stołu nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć co do kształtu
samorządu, a sprawę tę omawiano w ramach – co znamienne – zaledwie tzw. podstolika,

samorządu terytorialnego poruszone zostało dopiero w 22. punkcie wspomnianego dokumentu
(http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/I-KZD-uchwala-programowa.pdf).
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A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, Rozwój i przemiany samorządu terytorialnego po
1989 r., w: Samorząd terytorialny w Polsce. Kształtowanie się i ustrój obecny, red. J. Dziobek-Romański,
Sandomierz 2012, s. 72 i n.
248
Z posiedzenia Społecznego Zespołu Samorządów Terytorialnych i Instrumentów Polityki Przestrzennej
pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego (2 września 1981 r.), w: Reforma samorządowa. Materiały
źródłowe 1980–1990, wyb. J. Regulski, Warszawa 2000, s. 57 i n. W dokumencie tym, datowanym na 2 IX
1981 r., zaznaczono, że w systemie zarządzania państwem wyróżnić należy trzy podstawowe ogniwa
reprezentujące poszczególnie rodzaje interesów – tj.: centrum, przedsiębiorstwa i społeczność lokalną. Jak
dalej stwierdzono, instytucjonalne formy tych trzech ogniw stanowić miały odpowiednio: administracja
rządowa, administracja gospodarcza przedsiębiorstw i ich zrzeszeń oraz samorząd terytorialny różnych
szczebli.
249
A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, art. cyt., s. 73.
250
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 39.
251
List Episkopatu Polski w sprawie projektu ustawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym,
w: Reforma samorządowa…, s. 121–131. W dokumencie tym zapisano m.in.: „System władz terenowych
wymaga głębokiej reformy. Obecny stan – owoc ustawy z roku 1950 – opiera się na obowiązującej
wówczas stalinowskiej koncepcji państwa budującego podstawy socjalizmu. (…) Przeszło trzydziestoletnie
funkcjonowanie obecnego systemu władz terenowych udowodniło w sposób niepodlegający dyskusji, że
jest on gospodarczo nieefektywny i nie tworzy fundamentów porozumienia narodowego”.
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a oficjalnie Podzespołu do Spraw Stowarzyszeń (sic!) i Samorządu Terytorialnego252.
Strona solidarnościowa na każdym kroku podnosiła, że nadrzędnym celem reformy jest
przywrócenie samorządu terytorialnego w możliwie najczystszej postaci, a więc ze
swoimi integralnymi organami działającymi w zakresie prawa, ale jednocześnie
będącymi w pełni niezależnymi od administracji rządowej253.
Przeprowadzenie w czerwcu 1989 r. pierwszych po II wojnie światowej
częściowo wolnych wyborów sprawiło, że pomimo zrozumiałego oporu strony rządowej,
szanse zrealizowania postulatów środowiska „prosamorządowego” zyskiwały coraz
większe szanse na realizację. Okazało się, że wybrany w pełni demokratycznie Senat stał
się jedynym rozsądnym miejscem dla zainicjowania tego rodzaju reformy. W tym celu
powołano więc komisję samorządową, na czele której stanął senator Jerzy Regulski,
a w jej składzie znaleźli się ponadto Jerzy Stępień, Zbigniew Rokicki i inni senatorowie,
których wspierał m.in. poseł Walerian Pańko oraz profesorowie Zygmunt Niewiadomski,
Tomasz Dybowski i Teresa Rabska. W niemal błyskawicznym tempie, bo już 29 lipca
1989 r. podczas pierwszego posiedzenia izba wyższa przyjęła Założenia ustroju
prawnego samorządu terytorialnego, a następnie zainicjowano prace legislacyjne nad
projektem ustawy samorządowej254.
Okazję do zaangażowania w reformę samorządową dodatkowego (poza Senatem)
ośrodka władzy stanowiła decyzja premiera Tadeusza Mazowieckiego o powołaniu
Jerzego Regulskiego na funkcję pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w randze
podsekretarza stanu255. W opracowanej dla Prezesa Rady Ministrów notatce nowo
mianowany urzędnik wskazał, że reforma samorządowa to duże wyzwanie z tego przede
252

P. Olszewski, Problem samorządu terytorialnego w obradach „Okrągłego Stołu”, „Polityka
i Społeczeństwo” 4 (2007), s. 94–102.
253
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 58 i n. Wymieniając zagadnienia, które stały się
u schyłku PRL-u przedmiotem debat o restytucji samorządności, nie sposób nie wspomnieć również
o rozbieżnych stanowiskach co do wizji samorządu wojewódzkiego. Opozycja uważała, że choć tego
rodzaju idea jest nader słuszna, to jednak traktować ją należało w kategoriach zobowiązań na przyszłość.
Jak zgodnie przekonywano, ówczesne okoliczności nie sprzyjały bowiem rozszerzaniu reformy poza
szczebel gminny. Peerelowska strona rządowa zabiegała natomiast o hybrydowe rozwiązanie, zgodnie
z którym wojewoda miał z jednej strony stać na czele województwa posiadającego osobowość prawną,
a z drugiej – pozostając urzędnikiem państwowym – wykonywać zadania zlecane przez rząd. Zob.
J. Regulski, Ustrój samorządów w postulatach 1989 roku, w: 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce –
osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, Warszawa 2014, s. 6.
254
A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, art. cyt., s. 74; J. Stępień, Kształt reaktywowanego
samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców, w: 25 lat odrodzonego samorządu…, s. 12.
Kompleksowe ujęcie prac studialnych nad tworzeniem podstaw do restytucji samorządu terytorialnego
prezentuje książka: J. Regulski, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy
Senatu (1981–1989), Warszawa 2009.
255
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 71. W tym miejscu warto przybliżyć scenę, jaka według
relacji Regulskiego miała miejsce podczas wręczania mu nominacji na funkcję pełnomocnika. Premier
Mazowiecki miał mu wtedy powiedzieć: „Domaga się Pan samorządu w Polsce? To proszę go zbudować”.
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wszystkim powodu, że będzie wymagać podjęcia zsynchronizowanych działań na trzech
obszarach: po pierwsze, legislacyjnym; po drugie, społecznym; po trzecie natomiast
instytucjonalnym256.
Dnia 29 grudnia 1989 r. uchwalono nowelę Konstytucji PRL, w której oprócz
zmiany nazwy państwa i przyjęcia fundamentalnej zasady demokratycznego państwa
prawa zagwarantowano udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy257.
8 marca 1990 r. dokonano kolejnej nowelizacji ustawy zasadniczej. Tym razem
samorządowi poświęcono osobno cały rozdział i zdefiniowano go jako podstawową
formę organizacji życia publicznego w gminie, która to natomiast miała zaspokajać
zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej. Do tego celu wyposażono ją w osobowość
prawną i przyznano prawa własności i inne prawa majątkowe, a ponadto zastrzeżono, że
jej samodzielność podlega ochronie sądowej258.
W tym samym dniu przyjęta została również ustawa o samorządzie
terytorialnym259, która w materiałach przygotowanych przez tworzący się Urząd
Wojewódzki w Krakowie nazwana została „konstytucją samorządu terytorialnego”.
W raporcie Informacja o sytuacji gospodarczej województwa i innych ważnych sprawach
z czerwca 1990 r. napisano bowiem: „Jest to ustawa ustrojowa, która ustala status prawny
gminy i organizację jej władz. Określa zasady gospodarki finansowej. Ustala
mechanizmy

współdziałania

międzykomunalnego.

Reguluje

zakres

nadzoru

państwowego nad samorządem. Wyznacza mechanizmy ochrony samodzielności gminy
przed ingerencją z zewnątrz”260.
Ustawa ta definiowała ów samorząd niejako w dwóch aspektach. W art. 1 ust. 2
zapisano bowiem: „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o gminie, należy przez to
rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium” 261. Dzięki temu
połączeniu dokonano upodmiotowienia lokalnych społeczności, które z mocy prawa
zostały tym samym zorganizowane w korporacyjną wspólnotę samorządową
dysponującą szczególnym uprawnieniem – do decydowania o własnych sprawach262.
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Notatka prof. Jerzego Regulskiego dla premiera Tadeusza Mazowieckiego, w: Reforma samorządowa…,
s. 223.
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Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.
nr 75, poz. 444 z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji…; Szerzej o sądowej ochronie samorządu
terytorialnego w: J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. 1, Kraków 1995, s. 144 i n.
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 3, Informacja o sytuacji gospodarczej województwa i innych ważnych
sprawach, Kraków, 27 VI 1990 r.
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 1 ust. 2.
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B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia…, s. 62.
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Zgodnie z art. 6 rzeczonej ustawy do gminy należało rozstrzyganie we wszystkich
sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone w innych
regulacjach prawnych na rzecz innych podmiotów. To w konsekwencji oznaczało
zastosowanie

konstrukcji

domniemania

kompetencji

samorządu

w

sprawach

lokalnych263. Dodatkowo, w ustawie o samorządzie terytorialnym wprowadzono podział
na zadania własne gmin (odnoszące się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty)
oraz zadania zlecone (powierzane do realizacji w imieniu administracji rządowej) 264,
a także – według drugiego kryterium – na zadania obligatoryjne (określone w ustawach)
i fakultatywne (wynikające przykładowo z porozumień zawieranych z organami
administracji rządowej)265.
Zgodnie z omawianą ustawą działalność władz samorządowych podlegała
nadzorowi. Jego zakres, w okresie analizowanym w niniejszej rozprawie (tj. w latach
1990–1998), zróżnicowany był w zależności od rodzaju zadań. W przypadku zadań
własnych obowiązywało jedynie kryterium legalności, czyli zgodności z prawem,
natomiast zadania zlecone podlegały nadzorowi dodatkowo pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności266. Organami nadzoru ustanowiono natomiast Prezesa Rady
Ministrów i – co znamienne w kontekście tytułu niniejszej rozprawy – wojewodę.
W zakresie spraw finansowych analizę nadzorczą prowadziły natomiast regionalne izby
obrachunkowe. Wszystkie wymienne organy nadzoru mogły wkraczać w działalność
komunalną jedynie w przypadkach określonych ustawami267.
W myśl analizowanych regulacji prawnych, wspólnota lokalna sprawowała
władzę na dwa sposoby – bezpośrednio i za pośrednictwem organów przedstawicielskich.
Pierwszy model realizował się ramach głosowania powszechnego podczas wyborów
samorządowych i za pomocą udziału w referendum268. Obie formy regulowały
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E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999, s. 311.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 8, Z. Leoński, Samorząd
terytorialny…, s. 28–31.
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o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 45, poz. 497
z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 86, 87.
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Obowiązkowo referendum miało być przeprowadzane w dwóch przypadkach: odwołania rady gminy
przed upływem kadencji oraz samoopodatkowania się mieszkańców gminy. Warto dodać, że omawiana
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odpowiednie akty prawne: ustawa z 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin269
oraz ustawa z 11 października 1991 r. o referendum gminnym270.
Zarysowując pokrótce założenia instytucjonalno-ustrojowe przyjęte w ustawie
z 8 marca 1990 r., należy odnotować, że samorząd gminny składał się dwóch organów.
Pierwszy z nich to rada gminy, która posiadała charakter stanowiąco-kontrolny. Do jej
kompetencji przynależały wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
a które nie zostały zastrzeżone do rozstrzygnięcia w drodze referendum, ani też nie
zostały powierzone innym podmiotom. Funkcje stanowiące rada gminy realizowała
natomiast poprzez podejmowanie uchwał – aktów generalnych lub indywidualnych, które
wiązały wyznaczonych adresatów, np. mieszkańców gminy albo wskazane organy
gminy. Uprawnienia kontrolne oznaczały z kolei możliwość badania działalności zarządu
i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z obowiązującym
prawem i uchwałami podjętymi przez radę 271.
Rada gminy była wyłaniana w wyborach powszechnych, równych, tajnych
i bezpośrednich lub proporcjonalnych (w zależności liczby mieszkańców gminy) na
4-letnią kadencję. W jej skład, stosownie do wielkości jednostki samorządu, mogło
wchodzić od minimalnie 15 do maksymalnie początkowo 100, a po zmianach 45 radnych.
Spośród nich wyłaniano przewodniczącego i od 1 do 3 wiceprzewodniczących, których
zadaniem było organizowanie prac rady i prowadzenie obrad w ramach dwojakiego typu
sesji – zwyczajnych lub nadzwyczajnych. Powoływane przez radnych komisje stałe lub
doraźne były natomiast wewnętrznymi organami pomocniczymi rady gminy. Szczególne
znaczenie miała obowiązkowo funkcjonująca komisja rewizyjna, która miała funkcje
kontrolne – np. opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem
o udzielenie absolutorium zarządowi272.
Zarząd gminy był organem wykonawczo-zarządzającym, wybieranym przez radę
gminy. Składał się pierwotnie z 4, 5, 6 lub 7 osób, a po nowelizacjach z minimum 3
a maksimum 5 członków, którzy mogli, ale nie musieli być radnymi. Przewodniczącym
zarządu był wójt, burmistrz (jeśli siedziba władz gminy znajdowała się w miejscowości
posiadającej prawa miejskie) lub prezydent miasta (w miastach liczących ponad 100 tys.
mieszkańców). Organizował on prace zarządu, kierował bieżącymi sprawami gminy,
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a także pełnił funkcje reprezentacyjne 273. Zarząd wykonywał swoje zadania za pomocą
urzędu gminy, który funkcjonował w oparciu o regulamin organizacyjny. Kierownikiem
tego aparatu pomocniczego był przewodniczący zarządu gminy, a status prawny
zatrudnionych w nim pracowników określała odrębna ustawa z 22 marca 1990 r.274
Warto odnotować, że w ustawie o samorządzie terytorialnym z 1990 r. wójt,
burmistrz, prezydent miasta nie był określony jako organ gminy, niemniej jednak
posiadał szczególną pozycję prawną. Potwierdzają to chociażby kompetencje dotyczące
wydawania decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
pełnienia funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu gminy,
a ponadto realizowania kompetencji zarządu z zakresu wydawania zarządzeń
porządkowych w obliczu bezpośredniego zagrożenia interesu publicznego i tym samym
w sprawach niecierpiących zwłoki275.
Zarząd gminy mógł zostać odwołany na skutek podjętej przez radę uchwały
o nieudzieleniu mu absolutorium. Według innej możliwości odwołanie zarządu lub
poszczególnych jego członków przez radę gminy następowało w wyniku złożenia
wniosku, umotywowanego i podpisanego przez co najmniej 1/4 składu rady gminy. Na
wypadek skutecznego odwołania zarządu rada gminy zobowiązana była do powołania
nowego składu zarządu w ciągu 10 dni276.
Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie po przeprowadzeniu odpowiednich
konsultacji z mieszkańcami w gminie mogły być tworzone jednostki pomocnicze –
sołectwa, dzielnice miejskie i osiedla 277. Z kolei art. 76 przewidywał możliwość
współdziałania gmin z obszaru danego województwa na forum sejmiku samorządowego.
W skład tego gremium wchodzili delegaci gmin wybierani przez rady gmin spośród
swoich członków. Do kompetencji sejmiku należało m.in.: prowadzenie mediacji
w sprawach spornych między gminami, upowszechnianie doświadczeń samorządowych,
a także – kluczowe w kontekście tematu niniejszej pracy – ocenianie działalności
administracji rządowej w województwie i opiniowanie kandydatów na wojewodów278.
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Z. Niewiadomski, Ustrój samorządu terytorialnego, Warszawa 2000, s. 22.
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A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, art. cyt., s. 87 i n; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym…, art. 18 ust. 4.
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 5; B. Dolnicki, Samorząd
terytorialny. Zagadnienia…, s. 86.
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 76–83.
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Omawiana ustawa regulowała ponadto współdziałanie gmin za pomocą związków
międzygminnych oraz porozumień komunalnych 279.
W kontekście przytoczonych aktów prawnych tworzących zręby nowego ustroju
państwa z uwzględnieniem samorządu terytorialnego jako jednego z jego elementów
warto przywołać jeszcze przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
uchwalone 10 maja 1990 r.280 Konieczne jest również wspomnienie o tzw. ustawie
kompetencyjnej z 17 maja 1990 r.281 Celem rzeczonego aktu prawnego było
uporządkowanie zadań i kompetencji właściwych dla władz lokalnych poprzez ich
klarowne rozdzielenie

między terytorialną

administrację rządową a ośrodek

samorządowy282.

1.3.2. PIERWSZA KADENCJA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH KRAKOWA
W dniu 27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce w pełni demokratyczne wybory
samorządowe283, za sprawą których zerwano z wylansowanym w doktrynie Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej systemem jednolitej władzy państwowej, funkcjonującym nie
tylko na szczeblu centralnym. Odtąd, zgonie z przedwojennymi tradycjami i zachodnimi
trendami ustrojowymi, to samorząd terytorialny stał się właściwym obszarem do
realizowania spraw publicznych o zasięgu lokalnym284.
W tę ostatnią niedzielę maja 1990 r. prawie 49% uprawnionych krakowian
wybrało w sumie 75 swoich przedstawicieli do Rady Miasta Krakowa 285. Zdecydowana
większość spośród nich – tj. 73 radnych – pochodziła z list Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”. Pozostałych dwoje radnych reprezentowało natomiast Konfederację
Polski Niepodległej286. Z czasem pogrupowali się oni w trzy kluby, z początku działające

279

Tamże, art. 64–74.
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające…
281
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34,
poz. 101 z późn. zm.).
282
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 83.
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Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów… Szerzej
o wyborach samorządowych w 1990 r. w: A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 24–32.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, Informacja Wojewody Krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu, styczeń 1991 r., II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 1.
285
Temat historii krakowskiego samorządu i jego narodzin po okresie PRL-u podjął m.in. Jacek Purchla,
historyk sztuki, ekonomista i były wiceprezydent Krakowa. Zob. J. Purchla, Powrót do miasta…; tenże,
Gry w miasto…, s. 13–23.
286
Kadencja 1990–1994, w: 20 lat odrodzonego samorządu Krakowa, red. W. Machnicki, Kraków 2010,
s. 9; Wydarzenia I kadencji (1990–1994), w: 16 lat odrodzonego samorządu krakowskiego, oprac.
M. Kozioł i in., Kraków 2006, s. 32.
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de facto nieformalnie: Klub Demokratyczny, Klub Samorządnej Rzeczpospolitej (z której
wyodrębnił się później Klub Obywatelski) oraz Klub Liberałów 287.
Dnia 8 czerwca tegoż samego roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej
w Krakowie (jak to ówcześnie formalnie nazywano ten organ, zanim wprowadzono
nazwę Rady Miasta Krakowa, a dla potrzeb uroczystych Rady Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa288). Podjęto na niej 6 uchwał, z czego pierwsza dotyczyła wyboru
przewodniczącego tego organu. Został nim Kazimierz Barczyk, prawnik, sędzia
i adwokat289. W tym samym dniu ustalono również, że w sprawowaniu tej funkcji będzie
go wspierało trzech wiceprzewodniczących290. Na kolejnym posiedzeniu na te stanowiska
wybrano: Ryszarda Bociana, Tadeusza Kołaczyka i Jerzego Ronikiera291. Pierwsze
zmiany w prezydium Rady Miasta Krakowa I kadencji nastąpiły po niespełna dwóch
latach. 14 lutego 1992 r. z funkcji wiceprzewodniczącego zrezygnował radny Ryszard
Bocian292. Prawie pięć miesięcy później na jego miejsce wybrano Leszka
Dzierżanowskiego293, który to następnie 30 kwietnia 1993 r. podjął decyzję o rezygnacji
z tej funkcji294. 23 marca 1993 r. Kazimierza Barczyka w fotelu przewodniczącego
zastąpił jeden z ówczesnych wiceprzewodniczących Tadeusz Kołaczyk 295, a 1 czerwca
1993 r. powstałe w ten sposób wakaty w składzie prezydium Rady uzupełniono w wyniku
287

Władze i miasto. Rada Miasta Krakowa. Kadencja I, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
zalaczniki/dokumenty/n/133214/karta, dostęp: 11 I 2019 r.
288
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BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3356, dostęp:
10 I 2019 r.
289
Uchwała nr I/1/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
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pdf.php?id=3348, dostęp: 10 I 2019 r.
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Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=3362, dostęp: 10 I 2019 r.
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Uchwała nr XLIII/304/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie rezygnacji
Wiceprzewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=3646, dostęp: 11 I 2019 r.
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Uchwała nr LVII/392/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1992 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=3734, dostęp: 10 I 2019 r.
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Uchwała nr LXXXI/527/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. w sprawie rezygnacji
Wiceprzewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=3867, dostęp: 11 I 2019 r.
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wyboru

dwóch

zastępców:

Wandy

Zacharewicz-Białowąs

i

Bogusława

Krasnowolskiego296.
Pomimo dużej jednolitości pod względem opcji politycznych radni miejscy nie
zdołali wybrać prezydenta Krakowa podczas pierwszej sesji Rady. Wśród nich zarysował
się

podział

na

dwa

obozy

–

śródmiejsko-krowoderski

popierający

Jacka

Woźniakowskiego i podgórsko-nowohucki optujący za kandydaturą Edwarda Nowaka.
Spór był na tyle poważny, że w negocjacje włączył się ówczesny metropolita krakowski
kard. Franciszek Macharski. Podjęty przez niego arbitraż doprowadził do konsensusu 297.
Ostatecznie 20 czerwca 1990 r. w drugiej turze głosowania na urząd prezydenta wybrany
został Jacek Woźniakowski, profesor, historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, tłumacz
i wydawca298. W tym samym dniu otrzymał on symboliczne klucze do miasta od
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza, który dotąd pełnił tymczasowo funkcję
włodarza Krakowa299.
Edward

Nowak,

drugi

poważny

kandydat,

pięć

dni

później

został

wiceprezydentem. Zgodnie z ustaleniami zatwierdzonymi na mocy stosownej
uchwały300, w skład Zarządu Miasta Krakowa weszło jeszcze dwóch zastępców
prezydenta – Krzysztof Görlich 301 i Jacek Purchla302 – oraz trzech członków – Janusz
Krawczyk, Tadeusz Matusz i Jerzy Tarnawski303.
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Uchwała nr LXXXIII/545/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=3885, dostęp: 11 I 2019 r.
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Po niespełna pół roku zasiadania w fotelu prezydenta Krakowa Jacek
Woźniakowski został 11 stycznia 1991 r. – na swój wniosek – odwołany z tej funkcji304.
Jak w swoich wspomnieniach odnotowuje Kazimierz Barczyk, który wówczas pełnił
funkcję przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w kuluarach krakowskiego Magistratu
można było usłyszeć pogłoski o rzekomym rozważaniu przez wojewodę Tadeusza
Piekarza możliwości wprowadzenia w mieście zarządu komisarycznego305.
Jak pokazała historia, domniemania te się nie sprawdziły. Po niecałym miesiącu,
7 lutego 1991 r. na miejsce prezydenta Jacka Woźniakowskiego radni miejscy wybrali
bowiem Krzysztofa Bachmińskiego, prawnika i adwokata306. Po latach stwierdza on, że
w okresie poprzedzającym objęcie stanowiska włodarza miasta „wielkiego kryzysu
w samorządzie krakowskim oraz ryzyka ustanowienia komisarza nie było”307. Jego
wspomnienia dowodzą natomiast, że Rada Miasta Krakowa była mocno podzielona,
a interes miasta przesłaniały konflikty polityczne308. W świetle tych informacji nie
powinno dziwić, ze po półtora roku 11 września 1992 r. radni przyjęli rezygnację
prezydenta Krzysztofa Bachmińskiego, która to została podjęta właśnie nie z innej
przyczyny, jak w wyniku sporu pomiędzy Radą a Zarządem309.
Trzecim prezydentem Krakowa został Józef Lassota, inżynier mechanik
i urzędnik310, który po wyborze na to stanowisko 9 października 1992 r. utrzymał je nie
tylko do końca I kadencji, ale również w ciągu całej II kadencji władz samorządowych,
tj. do 1998 r.311 W ocenie niektórych badaczy krakowskiego samorządu terytorialnego
304
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3469, dostęp: 12 I 2019 r. Zob. Bachmiński Krzysztof, w: Samorządowcy w Małopolsce…, s. 31.
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w Krakowie, a w 1991 r. został mianowany na stanowisko wicewojewody krakowskiego. Zob. Józef
Lassota Prezydentem Krakowa, w: 20 lat odrodzonego samorządu…, s. 12.
311
Uchwała nr LXIII/433/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 1992 r. w sprawie wyboru
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częste zmiany na stanowisku prezydenta miasta u progu III Rzeczypospolitej wynikały
bezpośrednio z licznych podziałów, jakie w tym czasie następowały wewnątrz struktury
klubowej Rady Miasta Krakowa312.
Reasumując, w latach 1990–1994, w ciągu I kadencji obsada personalna Zarządu
Miasta Krakowa przedstawiała się następująco.

Tabela 11. Skład Zarządu Miasta Krakowa w I kadencji władz samorządowych (1990–1994)
Imię i nazwisko

Funkcja

Data wyboru

Data odwołania

Jacek Woźniakowski

Prezydent

20 czerwca 1990 r.

11 stycznia 1991 r.

Krzysztof Bachmiński

Prezydent

7 lutego 1991 r.

11 września 1992 r.

Józef Lassota

Prezydent

9 października 1992 r.

do końca kadencji

Krzysztof Görlich

Wiceprezydent

20 czerwca 1990 r.

2 grudnia 1990 r.

Edward Nowak

Wiceprezydent

25 czerwca 1990 r.

15 marca 1991 r.

Jacek Purchla

Wiceprezydent

25 czerwca 1990 r.

15 marca 1991 r.

Jan Friedberg

Wiceprezydent

15 lutego 1991 r.

do końca kadencji

Janusz Gładyszowski

Wiceprezydent

15 lutego 1991 r.

28 sierpnia 1992 r.

Jacek Fitt

Wiceprezydent

15 lutego 1991 r.

28 sierpnia 1992 r.

Władysław Brzeski

Wiceprezydent

16 października 1992 r.

do końca kadencji

Krzysztof Pakoński

Wiceprezydent

16 października 1992 r.

do końca kadencji

Krzysztof Gierat

Wiceprezydent

1 czerwca 1993 r.

do końca kadencji

Janusz Krawczyk

Członek Zarządu

28 czerwca 1990 r.

11 stycznia 1991 r.

6 grudnia 1991 r.

16 października 1992 r.

Tadeusz Matusz

Członek Zarządu

1 lipca 1990 r.

15 czerwca 1994 r.

Jerzy Tarnawski

Członek Zarządu

28 czerwca 1990 r.

11 stycznia 1991 r.

Piotr Nitecki

Członek Zarządu

15 stycznia 1991 r.

7 lipca 1991 r.

Wojciech Sojka

Członek Zarządu

15 stycznia 1991 r.

7 lipca 1991 r.

Mieczysław Łabuś

Członek Zarządu

6 grudnia 1991 r.

5 marca 1993 r.

Stanisław Sroka

Członek Zarządu

16 października 1992 r.

26 lipca 1994 r.

Źródło: Władze i miasto. Rada Miasta Krakowa. Kadencja I, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/zalaczniki/dokumenty/n/133214/karta, dostęp: 11 I 2019 r.

Analiza powyższego zestawienia dowodzi, że częstotliwość zmian personalnych
w obrębie Zarządu Miasta Krakowa w I kadencji władz samorządowych była stosunkowo
duża. Mając na uwadze trudności w doborze 7 osób wchodzących w skład tego organu

312

Kadencja 1990–1994, w: 20 lat odrodzonego samorządu…, s. 9.
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radni miejscy już w styczniu 1991 r. postanowili zrezygnować z pierwotnych regulacji
dotyczących sztywnego określenia liczebności Zarządu313.
Omawiając personalia w kluczowych funkcjach samorządu terytorialnego miasta
Krakowa w pierwszych latach III Rzeczpospolitej zasadne jest wspomnienie, że
Skarbnikiem Miasta była pierwotnie Stanisława Szumlińska (od 6 lipca 1990 r. do
28 stycznia 1993 r.), a następnie Lesław Fijał (od 5 marca 1993 r. do końca I kadencji).
Sekretarzem Miasta od 27 lipca 1990 r. był z kolei Mieczysław Pieronek 314. Zajmował
on to stanowisko również w kolejnych kadencjach, aż do złożenia rezygnacji w połowie
1999 r.315
Na trzecim posiedzeniu Rady Miasta Krakowa I kadencji radni podjęli dwie
kluczowe uchwały dotyczące funkcjonowania i organizacji pracy organów samorządu
terytorialnego. 6 lipca 1990 r. przyjęto bowiem regulaminy Rady Miasta Krakowa
(organu realizującego funkcje stanowiące i kontrolne) i Zarządu Miasta Krakowa (organu
wykonawczego). Dokumenty te określały podstawowe zadania, tryb zwoływania sesji
i posiedzeń oraz podejmowania uchwał. Warto na marginesie odnotować, że w kolejnych
latach, w obliczu pojawiających się nowych wyzwań i zmieniających się okoliczności,
regulaminy te, a w szczególności regulamin rady, były wielokrotnie nowelizowane 316.
Innym sztandarowym dokumentem i tym samym niezwykle istotnym
w kontekście funkcjonowania krakowskich władz samorządowych w początkach
III Rzeczpospolitej był Statut Miasta Krakowa. Po uprzednim przedłożeniu jego projektu
do uzgodnienia Prezesowi Rady Ministrów317 został on przyjęty na mocy uchwały Rady
Miasta Krakowa z 24 maja 1991 r.318 Statut ten składał się z 83 paragrafów ujętych
w 8 rozdziałów, które określały odpowiednio: postanowienia ogólne (m.in.
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dostęp: 10 I 2019 r.
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zdefiniowanie, że mieszkańcy miasta Krakowa tworzą wspólnotę samorządową319),
zakres działania i zadania miasta, jego władze, przepisy gminne, mienie komunalne,
komunalną gospodarkę finansową, nadzór nad działalnością komunalną oraz – jak to
zwykle w tego typu aktach – postanowienia końcowe. Uchwalenie tego strategicznego
dokumentu było uznawane za jeden z największych sukcesów Rady Miasta Krakowa
I kadencji320. W omawianym w niniejszej pracy przedziale czasowym Statut Miasta
Krakowa był zmieniany dwukrotnie – w styczniu 1993 r. w drodze nowelizacji321
i w kwietniu 1996 r. poprzez przyjęcie w tym przedmiocie nowej uchwały 322.
Omawiając

strukturę

i

kompetencje

władz

krakowskiego

samorządu

terytorialnego na początku III Rzeczpospolitej nie można nie wspomnieć o uchwale Rady
Miasta Krakowa z 30 sierpnia 1991 r. Dokument ten było o tyle ważny, że dotyczył
organizacji i zakresu działania dzielnic, które – jak wspomniano – powstały wiosną
1991 r.323 Do omawianej uchwały dołączono wzorcowy statut tych jednostek
pomocniczych. Zgodnie z projektem tego aktu prawnego, dzielnice miały wykonywać
zadania z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i innych powierzonych przez
Radę Miasta Krakowa. Organem uchwałodawczym była Rada Dzielnicy, natomiast
Zarząd Dzielnicy, na czele którego stał przewodniczący, był organem wykonawczym.
Dzielnice nie tworzyły własnych budżetów. Nadzór nad zgodnością z prawem ich
działalności sprawowała Rada i Zarząd Miasta Krakowa, zaś kontrolę finansową
powierzono Radzie Miasta Krakowa324.
Warto nadmienić, że władze samorządowe miasta Krakowa na poziomie
województwa krakowskiego w ramach Sejmiku Samorządowego reprezentowało już od
samego początku 10 delegatów. Zostali nimi następujący radni: Ryszard Bocian, Leszek
Dzierżanowski, Zbigniew Ferczyk, Zbigniew Fijak, Michał Garapich, Tadeusz Matusz,
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Jan Okoński, Jerzy Petrus, Krystyna Sieniawska i Wojciech Sojka 325. W sierpniu 1990 r.
powołano wspólne Biuro Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego 326, a w październiku 1990 r. ustalono listę kandydatów do
Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku 327.
W ramach struktur wewnętrznych Rady Miasta Krakowa I kadencji utworzono
15 stałych komisji merytorycznych, 2 doraźne i 1 nadzwyczajną. W omawianym okresie
1990–1994 radni miejscy zebrali się w sumie na 114 sesjach, na których podjęli łącznie
777 uchwał, z czego najwięcej dotyczyło zarządzania miastem (235 uchwał), majątku
gminy (141 uchwał), planowania przestrzennego i ochrony środowiska (86 uchwał),
finansów miasta (85 uchwał) oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
(72 uchwały)328. W tym okresie przedstawiciele mieszkańców Krakowa przyjęli również
69 rezolucji, które dotyczyły szerokiego spektrum spraw. Apelowano, dla przykładu,
o priorytetową rozbudowę zbiornika retencyjnego w Świnnej Porębie mającego
zabezpieczać Kraków przed powodzią, wnioskowano o pomoc dla mieszkańców Osijeku
poszkodowanych w czasie wojny na Bałkanach, proponowano organizację olimpiady
zimowej w 2006 r. razem z Zakopanem, Nowym Targiem, Krynicą, Szczyrkiem,
Oświęcimiem i Tarnowem, uznano Władimira Żyrinowskiego za persona non grata
w mieście, a także postulowano przywrócenie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego 329.
Nie byłoby sprawnie działających krakowskich władz samorządowych bez
aparatu pomocniczego, jakim był formalnie Urząd Miasta Krakowa. Jego główna
siedziba mieściła się w centrum miasta, w Pałacu Wielopolskich, przy placu Wszystkich
Świętych 3-4 w Krakowie330. Organizację i zasady funkcjonowania Magistratu, bo tak
również oficjalnie nazywano urząd miasta, określał Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miasta Krakowa, przyjęty przez radnych 12 kwietnia 1991 r. W myśl paragrafu 2 to
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właśnie przy pomocy urzędu Zarząd Miasta Krakowa wraz z Prezydentem mieli
wykonywać zadania własne miasta i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej331.
W skład Magistratu, zgodnie z zapisami omawianego regulaminu, wchodziły
trzy komórki równorzędne wydziałom (Biuro Rady Miasta Krakowa, Kancelaria
Prezydencka, Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej) i 20 wydziałów (Architektury,
Budynków, Edukacji i Kultury Fizycznej, Finansowy, Geodezji i Mienia Komunalnego,
Gospodarki i Turystyki, Kadr i Szkolenia, Kultury i Sztuki, Mieszkaniowy, Ochrony
Środowiska, Ochrony Zabytków, Organizacyjny, Prawny, Skarg i Wniosków, Spraw
Administracyjnych, Strategii i Rozwoju, Transportu i Zieleni, Usług Komunalnych,
Zagraniczny, Zdrowia). Ponadto, zgodnie z prawem o aktach stanu cywilnego
w strukturach Urzędu Miasta Krakowa znalazły się ponadto Urzędy Stanu Cywilnego
Kraków–Śródmieście, Kraków–Nowa Huta, Kraków–Krowodrza, Kraków–Podgórze.
Poszczególne wydziały, zgodnie z zasadami racjonalnej organizacji pracy, mogły dzielić
się na wewnętrzne komórki organizacyjne – np. oddziały, referaty i stanowiska pracy332.
Kierownikiem Magistratu był Prezydent Miasta. W zakresie jego kompetencji
mieściło się również zwierzchnictwo służbowe w stosunku do podległych mu
pracowników,

których

status

prawny

regulowała

ustawa

o

pracownikach

samorządowych333. Włodarza miasta w zarządzaniu urzędem wspierał Sekretarz Miasta
(pełniący równocześnie funkcję Dyrektora Magistratu) i Skarbnik Miasta (będący tym
samym Głównym Księgowym Budżetu). Natomiast pracą poszczególnych wydziałów
kierowali dyrektorzy, z zastrzeżeniem, że na czele Wydziału Finansowego stał Skarbnik
Miasta, za Wydział Architektury odpowiadał Architekt Miasta, Wydziałem Skarg
i Wniosków zarządzał Rzecznik Spraw Obywatelskich, a urzędami stanu cywilnego
administrowali kierownicy334.
Do głównych zadań wydziałów należało m.in. opracowywanie wniosków do
projektów i programów dotyczących rozwoju gospodarczego miasta, przygotowywanie
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założeń do planów zagospodarowania przestrzennego, projektowanie budżetu miasta,
realizowanie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych, opracowywanie
projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządu Miasta Krakowa, a także zarządzeń,
okólników i innych decyzji kierowniczych. Wydziały Magistratu zajmowały się również
przygotowywaniem realizacji zadań własnych miasta i prowadzeniem postępowań
administracyjnych i egzekucyjnych w administracji. Zobowiązane były ponadto
przygotowywać projekty odpowiedzi na interpelacje radnych, rozpatrywać skargi
i wnioski mieszkańców, przygotowywać oceny, analizy i sprawozdania oraz
współdziałać z organami samorządu dzielnicowego i organami administracji rządowej335.
W dniu 1 stycznia 1992 r. dokonano pierwszej zmiany w strukturze Magistratu.
Dotychczasową Kancelarię Prezydencką zastąpiła Kancelaria Zarządu Miasta, na czele
której stanął Dyrektor Magistratu336. Pół roku później, 12 czerwca 1992 r. zaktualizowano
wykaz przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych wykonujących
zadania miasta337.
Dnia 5 marca 1993 r. radni miejscy uchwalili natomiast nowy regulamin
organizacyjny Magistratu, który zakładał m.in. reorganizację struktury wewnętrznej.
Odtąd w skład urzędu wchodziło 18 wydziałów (Organizacji i Koordynacji, Strategii
i Rozwoju, Nadzoru Budowlanego, Architektury i Planowania Przestrzennego, Edukacji,
Finansowy, Geodezji i Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Księgowo-Rachunkowy,
Kultury, Lokali i Budynków, Obsługi Gospodarczej, Ochrony Środowiska, Ochrony
Zabytków, Zdrowia,

Spraw Administracyjnych,

Transportu

i Zieleni,

Usług

Komunalnych). W ramach urzędu działało ponadto 13 jednostek na prawach wydziału,
w tym 8 biur (Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic, Informacji i Współpracy, Inwestycji,
Kontroli, Obsługi Zarządu Miasta, Prawne, Promocji i Ofert, Infrastruktury), Miejski
Inspektorat Obrony Cywilnej i 4 urzędy stanu cywilnego odpowiadające podziałowi na
dawne dzielnice (Kraków–Śródmieście, Kraków–Krowodrza, Kraków–Podgórze,
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Kraków–Nowa Huta). W omawianym regulaminie na nowo określono zakresy działania
poszczególnych wydziałów i regulacje dotyczące kierownictwa Magistratu338.
W I kadencji władz samorządowych Krakowa dokonano jeszcze jednej
nowelizacji wspomnianego regulaminu. Na mocy uchwały z 19 stycznia 1994 r. Wydział
Obsługi Gospodarczej został zastąpiony Wydziałem Obsługi Urzędu, w miejsce
Wydziału Transportu i Zieleni powstał Wydział Gospodarki Komunalnej, a Biuro
Obsługi Zarządu Miasta zostało przekształcone w Biuro Zarządu Miasta. Ponadto
zlikwidowano Wydział Usług Komunalnych i Biuro Infrastruktury. Przy okazji dokonano
również aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw
komunalnych oraz jednoosobowych spółek gminy i innych jednostek wykonujących
zadania miasta339.
W pierwszych czterech latach swojego funkcjonowania władze samorządowe
Krakowa, a więc radni oraz trzej pierwsi prezydenci miasta, wraz z ówczesnymi
zarządami, podjęli liczne działania zmierzające do wypracowania dobrej organizacji
pracy i efektywnego działania administracji samorządowej. Za prezydentury Jacka
Woźniakowskiego Kraków przystąpił do Związku Miast Polskich, Ligi Miast
Europejskich i Stowarzyszenia Eurocities, a ponadto współtworzył Unię Metropolii
Polskich340. Prezydent Krzysztof Bachmiński przyczynił się do utworzenia Straży
Miejskiej,

powołania

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy Społecznej,

modernizacji

i restrukturyzacji Huty im. Tadeusza Sendzimira, a także przejęcia szkolnictwa
podstawowego i zadań z zakresu administrowania drogami publicznymi 341. Natomiast
pod rządami Józefa Lassoty, jako włodarza miasta, nastąpiło usprawnienie zarządzania
miastem np. poprzez wprowadzenie tzw. budżetu zadaniowego, utworzenie nowych
jednostek miejskich, przekształcenie przedsiębiorstw komunalnych w miejskie spółki
prawa handlowego i przejęcie od administracji rządowej zadań z zakresu prowadzenia
placówek oświatowych i kulturalnych342.
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1.3.3. WŁADZE SAMORZĄDOWE KRAKOWA II I POCZĄTKU III KADENCJI
Dnia 19 czerwca 1994 r. odbyły się w Polsce wybory samorządowe343. W ich wyniku, na
II kadencję władz lokalnych, wyłoniono nowe rady gmin, które to następnie dokonały
wyboru nowych zarządów. W Krakowie najwięcej miejsc w 75-osobowej radzie zdobyła
skupiona wokół ówczesnego prezydenta Józefa Lassoty Koalicja Obywatelska „Twoje
Miasto”, która wprowadziła 28 radnych. Drugim pod względem liczebności był Klub
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, liczący początkowo 18 mandatów. Trzecią siłą był
natomiast Samorządny Kraków344.
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Krakowa II kadencji zwołana została na 4 lipca
1994 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowo wybrani radni mieli określić skład
osobowy prezydium rady, prezydenta miasta, wiceprezydentów i członków zarządu. Tym
razem, w przeciwieństwie do analogicznej sytuacji sprzed 4 lat, zadanie to zrealizowano
stosunkowo szybko. Jeszcze tego samego dnia wybrano przewodniczącego rady, którym
został Stanisław Handzlik reprezentujący klub Twoje Miasto 345. Radni od razu wybrali
również jego zastępców – Aleksandra Brasia z klubu Samorządny Kraków, Ryszarda
Jana Zielińskiego z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Pawła Pytko z klubu na
rzecz Akcji Wyborczej Solidarność 346. Warto odnotować, że więcej zmian w tym
względzie nie było. Wspomniane osoby utrzymały bowiem swoje stanowiska do końca
kadencji347.
Na drugim posiedzeniu rady, 12 lipca 1994 r. dokonano natomiast wyboru
prezydenta Krakowa. Został nim, zasiadający w tym fotelu już od prawie dwóch lat, Józef
Lassota348. Skład personalny pozostałych członków Zarządu Miasta Krakowa, w tym
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do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 51, poz. 205). Szerzej o wyborach
samorządowych w Polsce w 1994 r. w: A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 77–84.
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1994–1998. Sprawozdanie z działalności RMK, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
archiwum/rmk/kadencja_2/rmk.doc, dostęp: 12 I 2019 r.; Raport o Stanie Miasta 1994. Administracja
państwowa i samorządowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29098, dostęp: 14 I
2019 r.
345
Uchwała nr I/1/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1921, dostęp:
12 I 2019 r.; Zob. W. Stańczyk, Handzlik Stanisław, w: Samorządowcy w Małopolsce…, s. 102; Handzlik
Stanisław, w: Encyklopedia Krakowa…, s. 278.
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Uchwała nr I/2/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=1922, dostęp: 12 I 2019 r.
347
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Uchwała nr II/3/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta
Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1923,
dostęp: 12 I 2019 r.
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wiceprezydentów, z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji, przedstawia poniższe
zestawienie.

Tabela 12. Skład Zarządu Miasta Krakowa w II kadencji władz samorządowych (1994–1998)
Imię i nazwisko

Funkcja

Data wyboru

Data odwołania

Józef Lassota

Prezydent

12 lipca 1994 r.

do końca kadencji

Jacek Banaś

Wiceprezydent

21 lipca 1994 r.

5 marca 1997 r.

Krzysztof Pakoński

Wiceprezydent

21 lipca 1994 r.

5 marca 1997 r.

5 kwietnia 1997 r.

do końca kadencji

Jan Friedberg

Wiceprezydent

26 lipca 1994 r.

5 marca 1997 r.

Krzysztof Görlich

Wiceprezydent

26 lipca 1994 r.

5 marca 1997 r.

5 kwietnia 1997 r.

do końca kadencji

Stanisław Żółtek

Wiceprezydent

5 kwietnia 1997 r.

do końca kadencji

Krzysztof Adamczyk

Wiceprezydent

9 kwietnia 1997 r.

do końca kadencji

Barbara Bubula

Członek Zarządu

26 lipca 1994 r.

29 stycznia 1997 r.

Jerzy Spolitakiewicz

Członek Zarządu

26 lipca 1994 r.

16 maja 1995 r.

8 listopada 1995 r.

5 marca 1997 r.

Źródło: Józef Lassota ponownie prezydentem Krakowa, w: 20 lat odrodzonego samorządu…, s. 13.

Należy zauważyć, że choć w trakcie kadencji następowały zmiany w składzie zarządu, to
w porównaniu do rotacji personalnych typowych dla zarządu z I kadencji, nie były one
tak częste. Z pewnością największym echem odbiło się podjęcie przez radnych uchwały
z 5 marca 1997 r. o odwołaniu całego zarządu z wyjątkiem prezydenta349. Miesiąc po tym
wydarzeniu – będącym w istocie następstwem rozpadu koalicji Twojego Miasta
z Samorządnym Krakowem i tym samym odwołania Barbary Bubuli ze stanowiska
członka zarządu350 – uzupełniono powstałe w ten sposób wakaty. W pierwszych dniach
kwietnia wybrano czterech wiceprezydentów (najpierw trzech – Krzysztofa Pakońskiego,
Krzysztofa Görlicha i Stanisława Żółtka, a następnie jeszcze jednego – Krzysztofa
Adamczyka)351. Dzięki temu nie został w Krakowie wprowadzony zarząd komisaryczny,
349

Uchwała nr LXXI/716/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie odwołania Zarządu
Miasta Krakowa z wyjątkiem Prezydenta Miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2636, dostęp: 12 I 2019 r.
350
Uchwała nr LXX/702/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie odwołania członka
Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
php?id=2622, dostęp: 21 I 2019 r.
351
Uchwała nr LXXV/731/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 1997 r. w sprawie wyboru
Wiceprezydentów Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
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a ostatecznie taka liczebność i taki skład personalny Zarządu Miasta Krakowa utrzymał
się do końca kadencji, tj. do jesieni 1998 r. W tym okresie funkcję Sekretarza Miasta
pełnił nadal Mieczysław Pieronek, a na stanowisku Skarbnika Miasta pozostawał Lesław
Fijał352.
Warto odnotować, że również w II kadencji krakowskie władze samorządowe
były reprezentowane na poziomie województwa krakowskiego. 15 lipca 1994 r. na
delegatów do Sejmiku Samorządowego wybrano następujących radnych: Marek
Cholewka, Andrzej Ciepiela, Zbigniew Fijak, Janusz Gąciarz, Brygida Kuźniak, Jerzy
Lackowski, Andrzej Mikołajewski, Zofia Radzikowska, Leopold Zgoda i Marian
Zieleniak353. W kolejnych latach następowały w tym względzie zmiany personalne.
4 października 1995 r. do tego składu weszła radna Wiesława Łukaszewska 354, a 27
grudnia 1995 r. Kazimierz Barczyk, Zbigniew Fijak, Bogusław Kośmider, Józef Lassota,
Jerzy Spolitakiewicz i Jan Żelazny355. 25 marca 1998 r. z funkcji delegata do Sejmiku
Samorządowego radni miejscy odwołali Janusza Gąciarza, wybierając na jego miejsce
Stanisława Kozaka356.
Nowa kadencja przyniosła kolejne zmiany w strukturze Urzędu Miasta Krakowa.
29 listopada 1995 r. zmieniono nazwę Wydziału Architektury i Planowania
Przestrzennego na Wydział Architektury i jednocześnie na nowo określono zakres jego
zadań357. Na początku stycznia 1996 r. radni miejscy sprecyzowali kompetencje

show_pdf.php?id=2651, dostęp: 21 I 2019 r.; Uchwała nr LXXVI/733/97 Rady Miasta Krakowa z dnia
9 kwietnia 1997 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2653, dostęp: 21 I 2019 r.; K. Fijałek, Kadłubowe
zwycięstwo, „Gazeta w Krakowie” 1997, nr 81 (2121), z 7 IV 1997 r., s. 1.
352
Józef Lassota ponownie prezydentem Krakowa, w: 20 lat odrodzonego samorządu…, s. 13.
353
Uchwała nr II/6/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegatów do
Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=1926, dostęp: 14 I 2019 r.
354
Uchwała nr XXX/287/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 października 1995 r. w sprawie wyboru
delegata do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=2207, dostęp: 14 I 2019 r.
355
Uchwała nr XXXVIII/372/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wyboru
delegatów do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=2292, dostęp: 14 I 2019 r.
356
Uchwała nr CXII/1004/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie odwołania delegata
do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=2921, dostęp: 14 I 2019 r.; Uchwała nr CXII/1005/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca
1998 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2922, dostęp: 14 I 2019 r.
357
Uchwała nr XXXV/334/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=2254, dostęp: 14 I 2019 r.
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większości wydziałów i zaktualizowali wykaz jednostek organizacyjnych wykonujących
zadania miasta358.
Na kolejne zmiany nie trzeba było długo czekać. Na mocy uchwały Rady Miasta
Krakowa z 26 września 1996 r. ustanowiono nowy regulamin organizacyjny Magistratu.
Odtąd w strukturach Urzędu Miasta Krakowa działało łącznie 19 wydziałów. Większość
z nich była niejako kontynuacją działających wcześniej jednostek. Wydziałów zupełnie
nowych lub przeorganizowanych było 5 – Edukacji i Kultury Fizycznej, Geodezji,
Obsługi, Podatków i Opłat, Skarbu Miasta. W strukturze Magistratu wyodrębniono
również 11 jednostek na prawach wydziału, spośród których 7 przyjęło nowe formuły
organizacyjne – Biuro Budżetu, Biuro Dzielnic, Biuro Informacji, Biuro Rady Miasta
Krakowa, Biuro Zarządu Miasta Krakowa oraz jeden już Urząd Stanu Cywilnego (bez
podziału na dawne dzielnice)359. Zakres działania i kompetencje poszczególnych
wydziałów i jednostek organizacyjnych uzgodniono ostatecznie w lipcu 1997 r. po
przyjęciu ostatniej w II kadencji nowelizacji regulaminu Magistratu360.
W ciągu II kadencji władz samorządowych Rada Miasta Krakowa odbyła 123
sesje, w tym 87 zwyczajnych, 19 nadzwyczajnych i 17 uroczystych. Podjęto w tym czasie
1113 uchwał i 117 rezolucji. Radni miejscy złożyli ponadto przeszło 2 tys. interpelacji
i wniosków do przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. W ciągu 4 pracowali
w ramach łącznie 15 komisji powołanych przez radnych i 2 komisji samorządowych
powołanych z mocy ustaw (Komisja Inwentaryzacyjna i Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 361.
Na końcowy wycinek omawianego w niniejszej rozprawie okresu 1990–1998
przypadły jeszcze jedne wybory samorządowe. Odbyły się one 11 października 1998 r.,
pomimo że już w czerwcu skończyła się II kadencja samorządu terytorialnego. W tym
czasie, przez 4 miesiące, władzę sprawowały wyłącznie zarządy gmin. Przesunięcie
terminu wyborów do rad gmin wynikało z konieczności połączenia ich z wyborami do
rad powiatów i sejmików województw, które to zostały utworzone w wyniku
358

Uchwała nr XL/381/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2301, dostęp: 14 I 2019 r.
359
Uchwała nr LIV/474/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=2394, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=59792,
dostęp: 14 I 2019 r.
360
Uchwała nr LXXXVI/806/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie zmiany
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl
/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2726, dostęp: 14 I 2019 r.
361
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tzw. drugiego etapu reformy samorządowej w Polsce 362. Październikowe głosowanie
pozwoliło więc wyłonić Radę Miasta Krakowa III kadencji. W wyborach tych zwyciężył
komitet Akcji Wyborczej Solidarność, który zdobył 38 mandatów w 75-osobowej
radzie363.
Zgodnie z przepisami i przyjętym zwyczajem, 29 października 1998 r. podczas
inauguracyjnej sesji Rady Miasta Krakowa radni wybrali przewodniczącego tego
gremium. Został nim ponownie Stanisław Handzlik364. W gronie jego zastępców znaleźli
się natomiast: Bogumił Nowicki, Wiesław Misztal i Bogusław Kośmider 365.
29 października 1998 r. wybrano również na prezydenta Krakowa Andrzeja
Gołasia, profesora nauk technicznych, ówczesny prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie366. Na marginesie warto wspomnieć, że jak pokazała historia, miejscy radni
ostatni raz podjęli decyzję o obsadzeniu tego stanowisko, bowiem podczas kolejnych
wyborów w 2002 r. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierali już uprawnieni
mieszkańcy w głosowaniu powszechnym367. W tym samym dniu i na kolejnym
posiedzeniu, które odbyło się 4 listopada 1998 r., wybrano 4 wiceprezydentów (Jerzego
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad
gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 60, poz. 388); Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad powiatów i sejmików
województw oraz określenia wspólnego kalendarza wyborczego do wyborów do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 104, poz. 653); Zob.
A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 117–129. Szerzej o tzw. drugim etapie reformy samorządu terytorialnego
w Polsce, wdrożonym 1 I 1999 r., w rozdziale 3.3. niniejszej rozprawy.
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365
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Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
3057, dostęp: 14 I 2019 r. Zob. W. Stańczyk, Gołaś Andrzej Maria, w: Samorządowcy w Małopolsce…,
s. 92 i n.; Gołaś Andrzej, w: Encyklopedia Krakowa…, s. 250.
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Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.
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Jedlińskiego, Teresę Starmach, Krzysztofa Adamczyka i Pawła Zorskiego) i 2 członów
zarządu (Ewę Kułakowską-Bojęś i Tomasza Szczypińskiego)368.
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Uchwała nr I/3/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru
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2. PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI

2.1. PRZEJMOWANIE ZADAŃ I KOMPETENCJI
2.1.1. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ USTAWY SAMORZĄDOWEJ
I KOMPETENCYJNEJ

Restytucja samorządu terytorialnego w 1990 r., jak zostało już wspomniane
w poprzednim rozdziale, stanowiła fundamentalny element transformacji ustrojowej
zapoczątkowanej podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 r. Prawne umocowanie
utworzonego po dziesiątkach lat nowego ośrodka władzy lokalnej wiązało się
z koniecznością określenia zadań, które będzie realizował, a także wyposażenia go we
właściwe kompetencje. W tym celu nieco ponad dwa miesiące po uchwaleniu ustawy
o samorządzie gminnym posłowie przyjęli specjalną ustawę, którą z czasem zaczęto
nazywać kompetencyjną369.
Celem rzeczonego aktu prawnego było bowiem uporządkowanie zadań
i kompetencji właściwych dla władz lokalnych poprzez ich klarowne rozdzielenie między
terytorialną administrację rządową a ośrodek samorządowy. Jak można się domyślać,
pierwsza strona nie była zbytnio skłonna oddać przynależnych jej uprawnień, druga
natomiast chciała zyskać możliwość sprawowania realnej władzy publicznej na poziomie
gmin.

Jerzy

Regulski,

jeden

z

architektów

samorządu

terytorialnego

w III Rzeczpospolitej przekonuje jednak, że podjęta na ten temat debata okazała się na
tyle konstruktywna, że poziom decentralizacji okazał się względnie satysfakcjonujący dla
obu stron370.
Ustawa kompetencyjna z 1990 r. składała się z czterech rozdziałów. Pierwszy
z nich regulował, jakie zadania i kompetencje przeszły do właściwości organów gminy
jako zadania własne i zlecone, które to dotychczas należały zarówno do rad narodowych

369
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i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, jak również do
wojewódzkich rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia
wojewódzkiego. W rozdziale drugim wypisano natomiast zadania i kompetencje
określone w poszczególnych ustawach, które to odtąd stały się właściwe rejonowym
organom rządowej administracji ogólnej i wojewodom. Omawiane regulacje zawierały
ponadto wykaz zmian wprowadzonych w ramach nowelizacji szeregu ustaw 371.
Jak odnotowano w uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 24 maja 1990 r.,
odmienność ustrojowa samorządu gminy przesądziła o tym, że ostatecznie nie przejął on
pełnego katalogu kompetencji, który dotąd był właściwy podstawowemu szczeblowi
organów terenowych, który to z kolei był – jak wiemy – ukształtowany na wzór
PRL-owskiego

systemu

jednolitej

władzy

państwowej.

Drugim

argumentem

przemawiającym za przejęciem przez organy samorządu terytorialnego jedynie
wybranych zadań i kompetencji był brak doświadczenia i związane z tym kadrowe,
organizacyjne i techniczne trudności w należytym przygotowaniu do fachowego
i obiektywnego rozstrzygania spraw publicznych372.
Za pośrednictwem omawianej uchwały posłowie wystosowali do rządu apel
o wnoszenie koniecznych w tych okolicznościach inicjatyw ustawodawczych
dotyczących nowelizacji prawa materialnego, w szczególności odnoszącego się do
gospodarki finansowej, polityki budowlanej i gospodarki gruntami. Jednocześnie
zalecono Radzie Ministrów, aby organy administracji rządowej przekazywały w trybie
porozumień administracyjnych część swoich kompetencji tym gminom, które w ich
ocenie spełniają oczekiwania profesjonalnej realizacji powierzonych im zadań 373.
Należy również nadmienić, że w toku szerokiego procesu transformacji
ustrojowej państwa polskiego 10 maja 1990 r. posłowie przyjęli także inne, specjalne
regulacje prawne, które miały regulować wejście w życie uchwalonej nieco ponad
2 miesiące wcześniej ustawy o samorządzie terytorialnym i przyjętej 1,5 miesiąca
wcześniej ustawy o pracownikach samorządowych374.
W myśl art. 34 ust 1. tychże przepisów wprowadzających gminy przejmowały
część zadań, które były dotychczas realizowane przez wojewódzkie rady narodowe i ich
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Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji…
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1990 r. w sprawie wprowadzania w życie
podziału zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej (M.P. nr 21,
poz. 164).
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podrozdziale niniejszej pracy.
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organy. Co ważne, proces ten miał nastąpić równolegle z przekazaniem środków
finansowych, przewidzianych na ich realizację w budżetach wojewódzkich na 1990 r.,
a także w ramach podziału funduszy celowych375.
W województwie krakowskim odnoszące się do tego przepisu zadania ani też –
co za tym idzie – dodatkowe fundusze, nie zostały jednak przekazane gminom, w tym
również władzom samorządowym miasta Krakowa. Jak przekonywał wojewoda Tadeusz
Piekarz w piśmie skierowanym w listopadzie 1990 r. do przewodniczącego Sejmiku
Samorządowego, proces decentralizacji zadań i przekazywania ich ze stopnia
wojewódzkiego do poszczególnych miast i gmin był już realizowany w latach
poprzednich. Znalazło to wyraz w uchwalaniu budżetów na 1990 r., jak również
potwierdzenie w ostatecznym ich kształcie. Natomiast przekazania poszczególnym
gminom zadań z zakresu ochrony zdrowia w ogóle nie rozważano ze względu na
zapowiedzianą przez Ministerstwo Zdrowia głęboką reorganizację systemu376.
Tym niemniej kolejne miesiące od reaktywowania samorządu terytorialnego
w Polsce minęły pod znakiem przejmowania przez władze gmin i miast wielu innych
zadań, transferowanych głównie na szczeblu podstawowym dotychczasowych organów
administracji rządowej i nowo powołanych organów samorządu terytorialnego, które to
zostały określone w szerokim katalogu w ustawie kompetencyjnej. Nie inaczej było
w województwie krakowskim i w samym Krakowie. Przykładowo, 5 czerwca 1990 r.
minister – szef Urzędu Rady Ministrów Jacek Ambroziak przesłał do wojewodów, w tym
również do wojewody krakowskiego, pismo dotyczące sposobu realizowania zadań
z zakresu obronności, w tym obrony cywilnej. Jak przypomniano w tym dokumencie,
przeszły one do właściwości organów gminy jako zadania zlecone. To z kolei oznaczało,
że – po pierwsze – środki finansowe na ten cel miała zapewniać administracja rządowa,
a – po drugie – wojewoda miał sprawować nadzór nad działalnością władz
samorządowych w tymże zakresie nie tylko na podstawie kryterium zgodności z prawem,
ale również pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. W zakresie analizy
nadzorczej wojewody nie mieściło się natomiast ingerowanie w organizację właściwej
komórki urzędu gminy, czy też liczby etatów377.
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Tamże, art. 34 ust. 1.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1., protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzonej w dniach 12 XI – 20 XII 1990 r. przez Wiesława Zdanowskiego z Delegatury Najwyższej
Izby Kontroli w Krakowie.
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Tamże, t. 2, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Jacka Ambroziaka do wojewodów z 5 VI
1990 r. dot. realizowania zadań zleconych gminom z zakresu obronności.
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We wspomnianym liście przekazano ponadto ustalenie, że do czasu uregulowania
przez Komitet Obrony Kraju składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Obrony, do
tego gremium wejdzie wojewoda (w roli przewodniczącego), wicewojewoda (w roli
zastępcy przewodniczącego) oraz członkowie, wśród których znalazło się dwóch
samorządowców – prezydent miasta stanowiącego siedzibę Wojewódzkiego Komitetu
Obrony oraz przewodniczący Sejmiku Samorządowego. Rzeczone pismo zostało przez
wojewodę Tadeusza Piekarza przesłane do wiadomości Urzędu Miasta Krakowa.
Zgodnie bowiem z przytoczonymi regulacjami prezydent Krakowa – miasta, w którym
mieścił się Wojewódzki Komitet Obrony, wchodził w skład tego organu 378.
Inną płaszczyznę spraw w obrębie zadań powierzonych samorządowi
terytorialnemu stanowiła oświata. Pod koniec sierpnia 1990 r. Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przygotował specjalny materiał,
w którym usystematyzował obowiązujące wówczas regulacje dotyczące zarządzania
placówkami oświatowymi. W omówionej wcześniej ustawie o samorządzie z marca 1990
r. ustalono, że do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy oświaty, w tym szkół
podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Bardziej
szczegółowe unormowania w tym zakresie przynosiła wspomniana już wcześniej
tzw. ustawa kompetencyjna. Na jej mocy nałożono na władze samorządowe pełną
odpowiedzialność za funkcjonowanie przedszkoli. Za pomocą porozumienia mogły one
również wcześniej, tj. przed 1994 r., przejąć prowadzenie szkół podstawowych od
kuratorów oświaty379.
Bezpośrednio po zainaugurowaniu funkcjonowania samorządu terytorialnego
przeprowadzone zostały konsultacje z zarządami miast i gmin województwa
krakowskiego dotyczące możliwości wcześniejszego objęcia zarządzaniem określonych
placówek oświatowych. Do 25 sierpnia 1990 r. z wnioskiem o przekazanie prowadzenia
szkół podstawowych skierowanym do Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie
wystąpiły łącznie cztery gminy (miasto i gmina Niepołomice oraz gminy: Biskupice,
Gdów i Świątniki Górne), a jedna miała to uczynić w ciągu kilku dni (Skała). Większość
samorządów była jednak w tamtym momencie sceptyczna wobec takich perspektyw,
wskazując przede wszystkim na wysoką kosztochłonność całego procesu. Władze miasta
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Tamże.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/6/72, informacja o podziale zadań i kompetencji pomiędzy samorządami
gmin a organami administracji rządowej w zakresie szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowowychowawczych (według stanu na dzień 25 VIII 1990 r.) opracowana przez Wydział Polityki Regionalnej
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
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Krakowa nie podjęły natomiast w tym względzie żadnych wiążących decyzji. Rozważano
jednak na poważnie skorzystanie z możliwości przejęcia szkół podstawowych przed
określonym w ustawie terminem, co też faktycznie stało się rzeczywistością dwa lata
później380.
Po przeszło roku obowiązywania ustaw samorządowych i kompetencyjnych,
Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało realizację zadań związanych z oświatą,
wysyłając w tym zakresie dość obszerne pismo do wojewodów, delegatów
Pełnomocników Rządu do Spraw Reformy Samorządu terytorialnego, kuratorów
oświaty,

przewodniczących

Sejmików

Samorządowych,

prezydentów

miast,

burmistrzów i wójtów. W gronie adresatów znalazł się więc wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz i prezydent Krakowa Krzysztof Bachmiński381.
W analizowanym dokumencie odnotowano, że do 18 listopada 1991 r.
z możliwości przejęcia szkół podstawowych skorzystało łącznie 95 gmin w całej
Polsce382. Należy w tym miejscu odnotować, że pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
przypominało równocześnie o uchwalonej 7 września 1991 r. ustawie o systemie oświaty,
która to potwierdziła wcześniejsze założenia, że prowadzenie przedszkoli i szkół
podstawowych

publicznych

stanowiło

obligatoryjne

zadanie

własne

gminy.

W pierwszym przypadku termin obowiązkowego przejęcia placówek ustalono na
1 stycznia 1992 r, a w drugim przypadku pozostawiono w mocy dotychczasowe
ograniczenie czasowe – do 1 stycznia 1994 r.383
Mając na uwadze powyższe wymogi formalne, latem 1991 r. rozpoczęły się
w Krakowie prace zmierzające do przekazania samorządowi miasta działających w jego
granicach przeszło 160 przedszkoli państwowych. Kurator oświaty i wychowania
w Krakowie Jerzy Lackowski przygotował w tym zakresie projekty stosownej
dokumentacji, które następnie przedłożono do uzgodnień, m.in. z wojewodą krakowskim
Tadeuszem Piekarzem384.
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Tamże. Szerzej o podpisanym przez władze samorządowe Krakowa porozumieniu dotyczącym przejęcia
szkół podstawowych w następnym podrozdziale.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/13, pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Oświaty Narodowej Anny
Radziwiłł do wojewodów, delegatów Pełnomocników Rządu do Spraw Reformy Samorządu
terytorialnego, kuratorów oświaty, przewodniczących Sejmików Samorządowych, prezydentów miast,
burmistrzów i wójtów z 18 XI 1991 r. dot. podsumowania realizacji przez gminy zadań z zakresu oświaty.
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Tamże.
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Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U nr 95, poz. 425 z późn. zm.). Termin
obowiązkowego przejęcia przedszkoli wyznaczono na 1 I 1992 r., natomiast szkół – na wspomniany już
1 I 1994 r.
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AZMUWK, UWK, spis 46/4/1, t. 2, pismo kuratora oświaty i wychowania w Krakowie Jerzego
Lackowskiego do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 13 VIII 1991 r. dot. projektu decyzji
o przekazaniu gminom przedszkoli. Warto odnotować, że do zapisu regulującego status pracowników
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Zwieńczeniem tych przygotowań była ostatecznie decyzja w sprawie przekazania
państwowych przedszkoli pod zarząd władz miasta Krakowa wydana przez kuratora
Jerzego Lackowskiego 23 października 1991 r. Jej podstawą był art. 1 ust. 5 i 18
wspomnianej już wcześniej tzw. ustawy kompetencyjnej. W załączeniu do tego
dokumentu znalazł się szczegółowy wykaz placówek, które to zostały odtąd przejęte
przez samorząd. Na liście tej znalazło się w sumie 166 przedszkoli, które dysponowały
627 oddziałami385. Nieco bardziej szczegółowe dane statystyczne w tym zakresie,
z podziałem na dawne dzielnice Krakowa, prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela 13. Liczba przedszkoli przejętych przez miasto Kraków w 1991 r. z podziałem na dawne
dzielnice
Dawna dzielnica Krakowa

Liczba przedszkoli

Liczba oddziałów

Krowodrza

31

123

Nowa Huta

48

187

Podgórze

49

181

Śródmieście

37

133

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/23/72, Decyzja nr 51/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie
z dnia 23 października 1991 r. (KOW III OP-0138128/91) w sprawie przekazania placówek oświatowych.

Zauważa się, że najwięcej przedszkoli, które zostały przejęte przez samorząd miasta
Krakowa, zlokalizowanych było w Podgórzu. Najmniej tego rodzaju placówek miało
swoją siedzibę w Krowodrzy. Pod względem liczby oddziałów przodowała natomiast
Nowa Huta.
Dokument wydany przez krakowskiego kuratora oświaty zapowiadał ponadto, że
majątek nieruchomy tych przedszkoli miał być przekazany na własność samorządowi
Krakowa w ramach odrębnego postępowania w trybie art. 17 i 18 wspomnianej wcześniej
ustawy zawierającej przepisy przejściowe. Decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia
mienia komunalnego z mocy prawa podjął wojewoda krakowski. Natomiast inne
składniki majątkowe przekazywanych placówek weszły w skład mienia komunalnego
z chwilą przekazania na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i sporządzonego
placówek, które miały zostać przekazane, zastrzeżenia wniósł wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz.
Twierdził on, że osoby zatrudnione w przedszkolach nie mogły być formalnie – w myśl stosownej ustawy
– pracownikami samorządowymi.
385
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23/72, Decyzja nr 51/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie
z dnia 23 października 1991 r. (KOW III OP-0138128/91) w sprawie przekazania placówek oświatowych.
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17 października 1991 r. protokołu zdawczo-odbiorczego. Decyzja kuratora regulowała
ponadto status pracowników tychże przedszkoli. Mieli oni przejść w kompetencje
samorządu miasta Krakowa, a ich stosunek pracy został unormowany ustawą
o pracownikach samorządowych, Kartą Nauczyciela 386 i Kodeksem Pracy387.
Omawiając proces transferowania zadań i kompetencji z organów administracji
rządowej na organy samorządu terytorialnego województwa krakowskiego w pierwszych
latach III Rzeczpospolitej, należy wspomnieć o szkoleniach skierowanych dla
pracowników

administracji

samorządowej.

Organizował

je

Urząd

Rejonowy

w Krakowie, który to – jak zostało powiedziane – podlegał bezpośrednio wojewodzie
krakowskiemu. W 1991 r. urzędnicy poszczególnych urzędów gmin i miast, w tym
również zatrudnieni w krakowskim Magistracie, mogli się pozyskać wiedzę m.in.
z zakresu komunalizacji nieruchomości, gospodarki gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości, a także stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
w świetle nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych administracji publicznej388.
Tego rodzaju szkolenia miały być realizowane raz w miesiącu, od marca do czerwca
1991 r., za pomocą środków własnych urzędu Rejonowego w Krakowie 389.
Zagadnienie

wyposażania

organów samorządu terytorialnego

w

nowe

kompetencje i przekazywanie nowych zadań gminom nie traciło na aktualności. Po
czterech latach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Urząd Rady
Ministrów przygotował ankietę dotyczącą możliwych kierunków rozwoju w tym
zakresie. O jej wypełnienie przewodniczących rad gmin poprosił premier Waldemar
Pawlak. Jak przekonywał minister – szef Urzędu Rady Ministrów Michał Strąk,
kwestionariusz ten spotkał się z żywym oddźwiękiem wśród adresatów. Wyniki ankiety
miały stanowić wytyczne do dalszych prac rządu390.
W dokumentach przygotowanych przez urzędników premiera znalazł się również
wykaz kompetencji organów administracji rządowej, które mogłyby zostać przekazane
organom samorządu terytorialnego. Spośród tych propozycji wymienić można dla
przykładu zadania związane z: wydawaniem pozwoleń na budowę, zatwierdzaniem
projektów podziału nieruchomości, prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
386

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.).
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23/72, Decyzja nr 51/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie
z dnia 23 października 1991 r. (KOW III OP-0138128/91) w sprawie przekazania placówek oświatowych.
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AZMUWK, UWK, spis 45/II/27/10, s. 86.
389
Tamże, s. 60.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/35, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Michała Strąka do
wojewodów z 1 IX 1994 r. dot. ankiety w sprawie poszerzenia kompetencji samorządu.
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scalaniem i wymianą gruntów, prowadzeniem placówek lecznictwa otwartego, rejestracją
bezrobotnych i wypłatą zasiłków, wydawaniem decyzji o zmianie imion i nazwisk,
a także wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów. Wobec przekazania gminom tego
ostatniego

zadania

krytycznie

wypowiedzieli

się

przedstawiciele

Wydziału

Gospodarczego i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jak przekonywał
zastępca dyrektora Krzysztof Szlenk, zaobserwowane dotąd negatywne doświadczenia
(np. kradzież druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i pieczęci) były
wystarczającym argumentem na rzecz pozostawienia tych kompetencji we właściwości
urzędów rejonowych391.
W ramach podsumowania tego fragmentu warto przywołać wywiad udzielony
pod koniec 1991 r. przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza jednej
z dziennikarek „Gazety Krakowskiej”. W rozmowie tej przedstawiciel rządu
w województwie krakowskim podkreślił bowiem, że praktycznie wszystkie sprawy, na
które zezwalała ustawa kompetencyjna zostały przekazane w ręce władz samorządowych.
Jak akcentował wojewoda Tadeusz Piekarz, „znalazło to zresztą wyraz w sprawozdaniu
parlamentarnej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego, która pod tym względem
postawiła nasz urząd na pierwszym miejscu pośród wszystkich województw
w Polsce”392.

2.1.2. PRZEJMOWANIE ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Poza zadaniami własnymi i obligatoryjnie zleconymi, które zostały scharakteryzowane
m.in. w ustawie o samorządzie terytorialnym, gminy mogły również wykonywać zadania
należące do zakresu rządowej administracji ogólnej, przy zapewnieniu przez nią
odpowiednich środków finansowych. Specjalnym narzędziem służącym do przejęcia
wybranych spraw było porozumienie, co regulował art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie
terytorialnym393. Możliwość powierzenia organom samorządu terytorialnego wybranych
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Tamże, pismo zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji Gospodarczej i Rozwoju Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Krzysztofa Szlenka do Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie z 26 IX 1994 r. dot. propozycji przekazania gminom organów administracji
rządowej.
392
D. Stec-Fus, Często stoję przed dramatycznymi wyborami. Rozmowa z wojewodą krakowskim
Tadeuszem Piekarzem, „Gazeta Krakowska” 43 (1991), nr 289 (13 299), z 16 XII 1991 r., s. 1, 3.
393
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…
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zadań i kompetencji wynikała ponadto z art. 8 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy o terenowych
organach rządowej administracji ogólnej394.
Mając na uwadze złożoność omówionego powyżej przedsięwzięcia, już
w połowie sierpnia 1990 r. sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzy
Kołodziejski przesłał do wojewodów pismo. Wyjaśnił w nim szczegółowo wątpliwości,
które dotyczyły procedury powierzania organom gminy spraw należących do
właściwości kierowników urzędów rejonowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami
ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej kierownik urzędu
rejonowego mógł, za zgodą wojewody, przekazać organom gminy położonej na obszarze
działania jego urzędu część właściwych mu zadań i kompetencji. Co ważne, wliczało się
w to również wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji 395.
Jak przekonywał w sowim piśmie Jerzy Kołodziejski z Urzędu Rady Ministrów,
oznaczało to z jednej strony ograniczenie wpływu kierownika urzędu rejonowego na bieg
spraw powierzonych do realizacji, z drugiej natomiast nie zwalniało go, ani też
wojewody, z odpowiedzialności za właściwe ich wykonywanie. Służyć temu miał
bowiem nadzór instancyjny. Z katalogu spraw, które mogły zostać transferowane na
organy samorządu terytorialnego wyłączono natomiast zakres nadzoru państwowego,
tj. z dziedziny tzw. policji administracyjnej396.
Należy zauważyć, że ustawy o samorządzie terytorialnym i o terenowych
organach rządowej administracji ogólnej nie określiły kryteriów, jakimi powinny się
kierować organy decydujące się z jednej strony na powierzenie, a z drugiej na przyjęcie
określonych obowiązków i kompetencji. Niemniej jednak przedstawiciel Urzędu Rady
Ministrów podkreślał, że podstawowym celem procesu przekazania gminom niektórych
zadań miało być bardziej efektywne ich realizowanie przy jednoczesnym nieosłabianiu
skuteczności działania urzędu rejonowego. Nie mogły więc w tym zakresie decydować
niczym nieuzasadnione względy partykularne ani też presja wywierana przez
społeczności lokalne i grupy interesów. Ważne było również, aby nie obciążać bez
powodu organów samorządowych dodatkowymi sprawami. W pierwszym okresie ich
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Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach… Zob. też: A. Jaroszyński, Terenowa
administracja rządowa. Komentarz do ustawy z 22 III 1990 r. o terenowych organach rządowej
administracji ogólnej, Warszawa 1990; E. Ura, Pozycja prawna pracowników terenowej administracji
rządowej i samorządowej, Lublin 1995.
395
AZMUWK, UWK, spis 45/I/4, t. 1, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego
Kołodziejskiego do wojewodów z 14 VIII 1990 r. dot. powierzania organom gminy spraw należących do
właściwości kierowników urzędów rejonowych.
396
Tamże.
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funkcjonowania mogłoby to bowiem uniemożliwić im efektywne wykonywanie i tak
bardzo szerokiego katalogu zadań własnych397.
Art. 40 ust. 3 wspomnianej ustawy o terenowych organach rządowej administracji
ogólnej przewidywał, że powierzenie zadań organom samorządu terytorialnego miało
następować w formie porozumienia zawieranego pomiędzy organami administracji
rządowej a organem gminy, czyli zarządem (a nie wójtem, burmistrzem lub prezydentem
miasta)398. Jego treść podlegała ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Zgodnie z rozszerzonym materiałem instruktażowym Urzędu Rady Ministrów, dokument
ten powinien co do zasady zawierać 4 elementy:
1)

konkretne określenie rodzaju powierzonych spraw (w tym wyodrębnienie
tych, które wymagają wydawania decyzji administracyjnych),

2)

uregulowania związane ze sposobem sprawowania nadzoru instancyjnego
nad powierzonymi sprawami,

3)

szczegółowy opis warunków organizacyjno-technicznych i finansowych
w zakresie wykonywania porozumienia,

4)

wyznaczenie terminu wejścia w życie porozumienia, a także możliwości
jego rozwiązania399.

W świetle tematu niniejszej rozprawy doktorskiej należy wspomnieć o jeszcze
jednym, niezwykle istotnym wymogu formalnym. Przed podpisaniem porozumienia
przez obie strony, tj. przedstawicieli organów administracji samorządowej i rządowej,
należało uzyskać zgodę rady gminy. Tego rodzaju aprobata wyrażona była w formie
uchwały podjętej przez radnych. Podejmowanie decyzji w tego rodzaju materii zostało
bowiem ujęte w katalogu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rad gmin, co
znajduje potwierdzenie w art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie terytorialnym 400.
397

Tamże.
Co ciekawe, w przypadku porozumień pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej
w województwie krakowskim a samorządem Krakowa czyniono w tym względzie wyjątki od reguły.
Najczęściej w ciągu kolejnych lat podpisywali je bowiem prezydenci miasta. Pod koniec 1994 r. zwrócił
na to uwagę kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz. W piśmie do
wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera stwierdził on, że sporządzony przez Biuro Prawne Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie tekst porozumień przewiduje niedopuszczalne ich zawarcie z prezydentami,
burmistrzami i wójtami, zamiast z zarządami miast i gmin. Zdaniem kierownika Roganowicza
porozumienia, które do tego czasu zostały sygnowane, powinny być zawarte ponownie i być może również
poddane renegocjacji. Zob. AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo kierownika Urzędu Rejonowego
w Krakowie Eugeniusza Roganowicza do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera z 3 XI 1994 r. dot.
odniesienia się do uwag Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizowania przez organy gminy
zadań zleconych i powierzonych na podstawie porozumień.
399
AZMUWK, UWK, psis 45/I/4, t. 1, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego
Kołodziejskiego do wojewodów z 14 VIII 1990 r.
400
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 18 ust. 2 pkt 11.
398
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Szczegółowe regulacje dotyczące zapewnienia przez administrację rządową
środków finansowych na wykonywanie zadań zleconych gminom i powierzonych im na
podstawie porozumienia przynosiły przepisy uchwalonego w styczniu 1991 r. prawa
budżetowego401. Zgodnie z art. 9 ust. 3 dotacje celowe oraz dochody i wydatki związane
z wykonywaniem tychże zadań ujmowane były we właściwych resortowych częściach
budżetu państwa i w części, która obejmowała budżety wojewodów. Ustawa budżetowa
miała określać zarówno tego rodzaju wydatki (w podziale na ministerstwa zlecające
zadania i pod względem działów klasyfikacji budżetowej), jak również dochody, które
były związane z realizacją tego typu spraw. Na zarząd gminy nałożono natomiast
obowiązek opracowania planu finansowego, którego podstawą miała być kwota dotacji
przyznana na powyższe cele w danym roku kalendarzowym 402.
Pierwsze miesiące odrodzonego po czasach PRL-u samorządu terytorialnego
ciągle przynosiły wątpliwości wśród przedstawicieli władz lokalnych dotyczące
przejmowanych przez nie zadań właściwych organom administracji rządowej.
W listopadzie 1990 r. wspomniany już sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzy
Kołodziejski ponownie wystosował do wojewodów list. Tym razem wyjaśniał w nim, czy
wójt (i analogicznie burmistrz lub prezydent) może upoważnić swoich zastępców lub
innych pracowników urzędu gminy do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych, które dotyczyły spraw z zakresu administracji rządowej i były
wykonywane przez samorząd na podstawie porozumienia. W ocenie Urzędu Rady
Ministrów obowiązujące wówczas przepisy wyraźnie stwierdzały, że niektóre zadania
i kompetencje organów administracji rządowej mogą być powierzone organom gminy,
a nie konkretnym osobom. Mając na uwadze, że upoważnienie określone w art. 39 ust. 2
ustawy o samorządzie terytorialnym403 nie ma charakteru osobistego, nie było przeszkód
do skorzystania z tego narzędzia w omawianym przypadku404.
Urząd Rady Ministrów odnosił się również do przypadków wydawania decyzji
administracyjnych przez organy gminy w sprawach należących do właściwości
wojewodów i kierowników urzędów rejonowych bez uprzedniego

401

zawarcia

Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. nr 4, poz. 18).
Tamże, art. 9 ust 3; art. 34 ust 1 pkt 4; art. 38 ust 1 i 2.
403
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 39 ust. 2.
404
AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 1, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego
Kołodziejskiego do wojewodów z 8 XI 1990 r. dot. możliwości upoważnienia przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania w jego
imieniu decyzji administracyjnych dotyczących spraw z zakresu administracji rządowej i były
wykonywane na podstawie porozumienia.
402
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porozumienia o powierzeniu realizacji adekwatnych zadań. W świetle wyjaśnień Jerzego
Kołodziejskiego takie działanie było równoznaczne z naruszeniem przepisów
dotyczących

właściwości.

Zgodnie

z

przepisami

Kodeksu

postępowania

administracyjnego wydana w ten sposób decyzja była nieważna. Przedstawiciele rządu w
terenie zostali tym samym pouczeni, że w takich przypadkach spoczywa na nich ogromna
odpowiedzialność, gdyż właściwym do stwierdzenia nieważności był organ wyższego
stopnia, czyli w omawianym przypadku właśnie wojewoda. W obliczu takiego procederu
powinien on każdorazowo z urzędu wszcząć odpowiednie postępowanie i zakończyć je
wydaniem stosownej decyzji405.
Wsparcie merytoryczne dla wojewodów i samorządowców które oferował Urząd
Rady Ministrów, można było zaobserwować również w dalszych etapach rozwoju
samorządu terytorialnego w Polsce. Jesienią 1992 r. minister zdrowia i opieki społecznej
Andrzej Wojtyła przesłał do wojewodów list, do którego dołączył wzór ramowego
porozumienia w sprawie wykonywania przez gminę niektórych zadań z zakresu
administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia. Jak przekonywał szef resortu
zdrowia, zasadne było ujednolicenie warunków dokonywanych w tym względzie ustaleń,
obowiązków stron i statusu przekazywanych zakładów opieki zdrowotnej406.

2.1.3. POROZUMIENIA Z SAMORZĄDEM MIASTA KRAKOWA
Z zaproponowanych przez ustawodawcę możliwości przejęcia pewnej części zadań
właściwych organom administracji rządowej dość szybko skorzystały organy samorządu
terytorialnego miasta Krakowa. Jak odnotowano w raporcie podsumowującym pierwsze
półrocze działalności wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza, zdecydował się on na

405

Tamże, pismo sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego Kołodziejskiego do wojewodów
z 26 X 1990 r. dot. procedury postępowania w przypadku wydawania przez organ gminy w sprawach
należących do właściwości wojewodów i kierowników urzędów rejonowych bez zawarcia porozumienia
o powierzeniu realizacji adekwatnych zadań.
406
Minister zdrowia i opieki społecznej Andrzej Wojtyła podkreślił, że przygotowany przez niego wzór
ramowego porozumienia miał charakter przykładowy, a jego układ pozwalał na dostosowanie go do
lokalnych potrzeb i możliwości. Można było dokonać zmiany lub rozszerzenia przepisów przy
jednoczesnym zachowaniu zasad w nim określonych. Szef resortu zdrowia zauważył również, że
w następstwie zawartego porozumienia niezbędne będzie podjęcie szeregu działań organizacyjnych,
a w szczególności podjęcie uchwały rady zainteresowanej gminy o przejęcie do prowadzenia zakładu
opieki zdrowotnej jako zadania zleconego, powołanie rady nadzorczej zakładu opieki zdrowotnej,
dokonanie wpisu zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę i zmiana
statutu zakładu opieki zdrowotnej w przypadku przekazania gminie zadań wykonywanych przez jego
jednostki organizacyjne. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/16, pismo ministra zdrowia i opieki społecznej
Andrzeja Wojtyły do wojewodów z 14 IX 1992 r. dot. wykonywania przez gminę niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia.
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takie rozwiązanie, gdyż zależało mu na podniesieniu autorytetu nowo wybranej
administracji samorządowej w oczach społeczności lokalnej 407.
Z tego względu już pod koniec sierpnia 1990 r., a więc zaledwie 3 miesiące po
przeprowadzeniu wyborów samorządowych,

podpisano pierwsze porozumienie

w sprawie powierzenia do realizacji niektórych spraw. Zanim jednak określono jego
ostateczny kształt, podjęto negocjacje, które to zwieńczyła uchwała radnych miasta
Krakowa z 24 sierpnia 1990 r. – 36. tego rodzaju akt prawa miejscowego uchwalony
w I kadencji krakowskich władz samorządowych408.
W lakonicznej treści tego dokumentu znalazło się wyrażenie zgody
i upoważnienie Zarządu Miasta Krakowa do zawarcia porozumienia z organami
administracji rządowej województwa krakowskiego w sprawie prowadzenia przez
organy gminy Kraków spraw w ich imieniu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik
do uchwały. Dołączone zestawienie było zdecydowanie bardziej obszerne. Było ono
skonstruowane w formie wypunktowania zawierającego odniesienie do łącznie 10 ustaw,
z których to w dalszej kolejności wymieniono konkretne zadania mające zostać przejęte
przez samorząd409.
Trzy dni po podjęciu rzeczonej uchwały nastąpiło sygnowanie właściwego tekstu
porozumienia. Podpisy pod tym dokumentem złożyli przedstawiciele obu stron –
odpowiednio pełniący obowiązki kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie
Eugeniusz Roganowicz oraz prezydent miasta Krakowa Jacek Woźniakowski. Pod
adnotacją „wyrażam zgodę” podpisał się również – zgodnie z wymogami formalnymi –
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz. Warto odnotować, że spełniono jeszcze jedno
prawne obwarowanie dotyczące publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Krakowskiego410.
Zakres ostatecznej wersji porozumienia – poza drobnymi zmianami – zasadniczo
odpowiadał dołączonemu do wspomnianej wcześniej uchwały Rady Miasta Krakowa
wykazowi zadań i kompetencji proponowanych do przejęcia od organów administracji

407

AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu – styczeń 1991.
408
Uchwała nr V/36/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3381, dostęp: 29 I 2019 r.
409
Tamże.
410
Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu
administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 sierpnia 1990 r. między Kierownikiem Urzędu
Rejonowego w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 18, poz. 150).
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rządowej do prowadzenia przez samorząd terytorialny miasta. Szczegółowe zestawienie
transferowanych w ten sposób spraw przestawia poniższa tabela.

Tabela 14. Zadania i kompetencje przejęte przez samorząd miasta Krakowa od organów
administracji rządowej w województwie krakowskim na podstawie porozumienia zawartego
27 sierpnia 1990 r.
Zadania przejęte przez samorząd miasta Krakowa:
1.

z dekretu z dnia 8 sierpnia 1945 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych)
prawa własności nieruchomości przejętej na cele reformy rolnej (Dz.U. nr 39, poz. 233):
– składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędna dokumentacją (art. 2),

2.

z dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. nr 49, poz. 279; z 1947 r. nr 66,
poz. 410; z 1958 r. nr 17, poz. 71; z 1969 r. nr 13, poz. 95; z 1971 r. nr 27, poz. 250):
– orzekanie o nadaniu gospodarstw (art. 33, 34, 35, 36),

3.

z ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi
oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej
i osadnictwa rolnego (Dz.U. z 1989 r. nr 58, poz. 348):
podwyższenie lub obniżenie ceny gruntów na terenie wsi lub gminy, jeśli ceny gruntów
ustalone według zasad, o których mowa w art. 4 ust. 1 znacznie odbiegają od cen stosowanych
w obrocie między rolnikami (art. 5 ust. 1),
orzekanie w sprawie przejęcia nieruchomości rolnych na własność Państwa (art. 16 ust. 3),

4.

z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28,
poz. 169; z 1982 r. nr 11, poz. 80):
ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne (art. 8
ust. 1),
ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu
obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie (art. 8 ust. 2),

5.

z ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 38, poz. 229;
z 1981 r. nr 12, poz. 57; z 1983 r. nr 44, poz. 200, 201; z 1984 r. nr 35, poz. 185, 186;
z 1987 r. nr 21, poz. 124; z 1988 r. nr 41, poz. 324):
– zatwierdzenie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektonicznobudowlanych projektów (art. 21 ust. 3),
– udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji (art. 23
ust. 2),
– zatwierdzanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym i artystycznym projektów
pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania
w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych (art. 27 ust. 1),
– przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego (art. 28 ust. 2),
– wydawanie pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 4),
– przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora (art. 31 ust. 2),
– orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę (art. 32 ust. 2),
– wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren innych nieruchomości, do budynku lub
lokalu w celu wykonania robót budowlanych (art. 35 ust. 2),
– wstrzymanie robót budowlanych (art. 36 ust. 1),
– wydawanie decyzji o nakazie przymusowej rozbiórki (art. 36 ust. 3),
– wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki lub przejęciu na własność Państwa obiektów
budowlanych i ich części będących w budowie lub wybudowanych niezgodnie z przepisami
obowiązującymi w okresie ich budowy (art. 37),
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– odraczanie wykonania przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego (art. 39),
– wydawanie decyzji nakazującej wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek,
niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy
ochronnej do stanu zgodnego z przepisami (art. 40),
– przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu budowlanego do użytku (art. 41 ust. 2),
– wydawanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, co do którego wydano nakaz
zmian lub przeróbek (art. 42 ust. 1),
– wydawanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione
względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska oraz innymi względami
interesu społecznego (art. 42 ust. 2),
– udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 44),
– wydawanie decyzji o nakazie doprowadzenia obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu
technicznego, wyglądu, odpowiedniego sposobu użytkowania i użytkowania w sposób nie
zagrażający środowisku (art. 46),
– wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych nie użytkowanych,
zniszczonych lub nie wykończonych, nie nadających się do remontu, odbudowy lub
wykończenia (art. 47),
– wydawanie decyzji o podjęciu niezbędnych środków zabezpieczających, mających na celu
usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub minia (art. 48 ust. 1),
– sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego (art. 53 ust. 1 pkt 1),
– sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie użytkowania obiektów
budowlanych (art. 53 ust. 1 pkt 2),
– wydawanie decyzji w wyniku dokonywanych czynności kontrolnych (art. 54 ust. 1),
6.

z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych
i członków ich rodzin (Dz.U. z 1989 r. nr 24 poz. 133; nr 35 poz. 190; z 1990 r. nr 14 poz. 90):
– orzekanie o wielkości działki gruntów oraz ustanowieniu służebności gruntowej (art. 57
ust. 1),
– wydawanie decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego przez Państwo na wniosek rolnika
(art. 59 ust. 3),

7.

z ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 6 poz. 35; z 1989 r.
nr 35 poz. 192):
– wydawania zezwoleń do wykorzystywania dróg w sposób szczególny, jeżeli impreza
powodująca utrudnienie ruchu lub wymagająca korzystania z dróg ma się odbyć na obszarze
rejonu (art. 53 ust. 1),
– dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów
czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych (art. 58 ust. 2),
– dopuszczanie do ruchu na drogach motorowerów, wydawanie tabliczek rowerowych wraz
z właściwym dokumentem (art. 58 ust. 9),
– przyjmowanie od właściciela pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu
istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie swego
adresu (siedziby) (art. 60 ust. 2),
– wycofywanie z ruchu pojazdów (art. 61 ust. 1),
– zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów
(art. 61 ust. 5),
– wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu
badania technicznego (art. 64 ust. 1),
– wydawanie międzynarodowych praw jazdy (art. 73 ust. 2),
– wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, kart rowerowych,
motorowerowych i woźnicy oraz pozwoleń oraz pozwoleń do kierowania tramwajami) (art. 76
ust. 1),
– przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie
miejsca zamieszkania oraz o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy (art.
77),
– wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej
i psychicznej w przypadku zastrzeżenia co stanu ich zdrowia (art. 80 ust. 1),
– wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń, do sprawdzenia
kwalifikacji (art. 82 ust. 1),
– zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajowymi (art. 84 ust. 6),
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– zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajowymi (art. 84 ust. 7),
– zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami
zaprzęgowymi (art. 84 ust. 8),
– cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajowymi (art. 85 ust. 1),
– przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajowymi
(art. 85 ust. 3),
– cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami
zaprzęgowymi (art. 85 ust. 4),
8.

z ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
(Dz.U. z 1989 r. nr 14 poz. 74; nr 29 poz. 154; z 1990 r. nr 14 poz. 90):
– zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości (art. 13 ust. 3),

9.

z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. nr 10
poz. 53):
– orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności
gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków (art. 6),

10.

z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163;
nr 43 poz. 241):
– prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 22),
– sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencja gruntów i budynków (art. 25
ust. 2),
– dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości (art. 29–34)

Źródło: Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu
administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 sierpnia 1990 r. między Kierownikiem Urzędu
Rejonowego w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 18, poz. 150).

Zdecydowanie największy zakres przejętych przez samorząd Krakowa zadań dotyczył
spraw z zakresu prawa budowlanego i prawa o ruchu drogowym. Odtąd to w gestii
administracji

samorządowej

leżało

m.in.

wydawanie

pozwoleń

na

budowę,

wstrzymywanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego,
a także dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania
pojazdami i wycofywanie z ruchu pojazdów. Warto odnotować w kontekście dalszych
fragmentów niniejszego rozdziału, krakowskie władze samorządowe wzięły również
odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z zapisami omawianego porozumienia wymienione w powyższej tabeli
zadania zostały przez samorząd miasta Krakowa przejęte – jako zadania zlecone – na
okres kolejnych 4 miesięcy, do 31 grudnia 1990 r. Zastrzeżono ponadto, że prowadzenie
tych spraw obejmowało również wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej
instancji. Sygnatariusze zobowiązali się również do zawarcia w terminie do 15 grudnia

107

1990 r. nowego porozumienia w przedmiotowej sprawie, które miało obejmować swoim
zasięgiem następne lata411.
Nie sposób przy tej okazji pominąć faktu, że powierzenie gminom spraw
należących do właściwości kierowników urzędów rejonowych było głównym tematem
cyklicznego spotkania wojewody Tadeusza Piekarza z przedstawicielami gmin
województwa krakowskiego, w tym również z reprezentantami władz miasta Krakowa.
To świadczy o tym, że proces ten był na tyle ważny, że należało przeprowadzić swoisty
instruktaż412.
Powracając do narzuconego terminu sformalizowania nowych ustaleń „na gruncie
krakowskim”, należy zaznaczyć, że nie udało się wykonać tego zobowiązania.
Znowelizowany tekst

porozumienia podpisano bowiem z kilkunastodniowym

opóźnieniem, pod koniec grudnia 1990 r. W zastępstwie prezydenta Krakowa dokument
ten sygnował wiceprezydent Jacek Purchla, a stronę rządową reprezentował – jako druga
strona – kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz oraz
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz, który wyraził zgodę na zawarcie tego rodzaju
umowy413.
W porównaniu do pierwotnej wersji porozumienia z sierpnia 1990 r. nowy
dokument zawierał nieco bardziej okrojony zakres zadań właściwych rejonowym
organom rządowej administracji ogólnej, które miał przejąć samorząd miasta Krakowa.
Pomimo tych ograniczeń, katalog powierzonych spraw pozostawał ciągle względnie
szeroki. Obejmował on bowiem wszystkie zadania wypunktowane w powyższej tabeli
w pozycjach nr 2, 5 i 7, tj.:
–

z dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze
Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska 414,

–

z ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane415,

–

z ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym416.

411

Tamże, ust. 1, 2, 4.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/7, t. 3, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie do prezydenta miasta Krakowa, burmistrzów i wójtów w województwie
krakowskim z 5 XII 1990 r. dot. zaproszenia na spotkanie z wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem
w przedmiocie spraw związanych z powierzeniem organom gminy spraw należących do właściwości
kierowników urzędów rejonowych.
413
Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu
administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 grudnia 1990 r. między Kierownikiem Urzędu
Rejonowego w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1991 r. nr 2 poz. 12).
414
Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego
Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. nr 49, poz. 279; z późn. zm.)
415
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 38, poz. 229 z późn. zm.).
416
Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 6, poz. 35 z późn. zm.).
412
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To zarazem oznaczało, że władze samorządowe Krakowa nie zdecydowały się na
kontynuowanie

wykonywania

pozostałych

zadań,

które

przejęły

w

ramach

wcześniejszego porozumienia, a więc dokładniej tych, które zostały określone
w pozycjach nr 1, 3, 4, 6, 8, 9 i 10 w przytoczonej powyżej tabeli 417.
Poza zastrzeżeniem, że w ramach realizowania powierzonych spraw organy
krakowskiego samorządu terytorialnego mogły wydawać decyzje administracyjne
w pierwszej instancji (z wyjątkiem postępowań, w których stroną jest miasto Kraków lub
jego jednostka organizacyjna), w treści omawianego porozumienia zawarto również
klauzulę dotyczącą źródeł finansowania. Środki na wykonywanie uzgodnionych zadań
miał zapewnić Kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie w wysokości wynikającej
z preliminarza wydatków ustalonego ze stroną samorządową418. W praktyce wyglądało
to, dla przykładu, następująco. Od 1 kwietnia 1991 r. Urząd Miasta Krakowa otrzymywał
11,745 mln złotych miesięcznie w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej. Do ich wykonywania przewidziano powiem 54 etaty
kalkulacyjne. Ogółem stanowiło to około 1/4 całej sumy środków przekazanych na ten
cel do wszystkich gmin województwa krakowskiego419.
Inne, szczegółowe zapisy porozumienia z grudnia 1990 r., które nie znajdowały
wzorców w poprzedniej tego rodzaju umowie z sierpnia 1990 r., dotyczyły kwestii
uprawnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie do dokonywania oceny
realizacji powierzonych spraw pod względem zgodności z prawem i celowości420.
Nowością był również zapis zawierający enumeratywne wyliczenie warunków,
po spełnieniu których rzeczone porozumienie miało tracić moc. Mogło to nastąpić
zasadniczo w trzech przypadkach. Pierwsza możliwość miała charakter pozytywny, bo
zakładała zwyczajne uzgodnienie stron. Zastrzeżono przy tym, że miasto Kraków może
zrezygnować z wykonywania powierzonych spraw na koniec roku kalendarzowego, po
uprzednim zawiadomieniu Kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie, które to
powinno nastąpić do 30 września danego roku. Drugim czynnikiem powodujących utratę
mocy obowiązywania porozumienia – o wydźwięku już negatywnym – było
nieuzgodnienie preliminarza wydatków. Trzeci sposób równał się z możliwością

417

Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu
administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 grudnia 1990 r. …, ust. 1.
418
Tamże, ust. 2, 3.
419
AZMUWK, UWK, spis 45/II/27/10, s. 65–67.
420
Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu
administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 grudnia 1990 r. …, ust. 4.
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cofnięcia powierzenia prowadzenia spraw przez Kierownika Urzędu Rejonowego
w Krakowie. Podstawowym kryterium pozwalającym na skorzystanie z tego narzędzia
było zidentyfikowanie rażących uchybień w realizowaniu przez samorząd miasta
powierzonych mu zadań, jeśli wcześniejsze wezwania do usunięcia błędów nie
przynosiły pozytywnych skutków. Warto odnotować, że unieważnienie w ten sposób
porozumienia wymagało ponadto zgody Wojewody Krakowskiego 421.
Temat przejmowania przez samorząd zadań i kompetencji z zakresu administracji
rządowej pozostawał ciągle aktualny. Pod koniec 1991 r. na linii Urząd Wojewódzki
w Krakowie – Urząd Miasta Krakowa trwały negocjacje dotyczące nowelizacji
porozumienia podpisanego w grudniu 1990 r. Przedstawiciele obu stron zastanawiali się,
które sprawy przejęte od administracji rządowej samorząd krakowski powinien nadal
utrzymać, których się zrzec, a które nowe ewentualnie przejąć. Dużo czasu poświęcono
na ustalenia związane z zadaniem dotyczącym prowadzenia ewidencji gruntów422.
W październiku 1991 r. prezydent Krakowa Krzysztof Bachmiński skierował do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza pismo, w którym wyraził gotowość do
wzięcia odpowiedzialności za ten zakres spraw od 1 stycznia 1992 r. Jak przekonywał
w swoim liście, w tym celu tworzone było Biuro ds. Ewidencji Gruntów, wchodzące
w struktury Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa423.
Z treści analizowanego listu wynika, że strona samorządowa prowadziła również
rozmowy z pracownikami Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Okręgowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w sprawie ich przejścia do pracy
421

Tamże, ust. 5.
Warto nadmienić, że wcześniejsze porozumienie w tym zakresie zostało wypowiedziane przez
prezydenta Jacka Woźniakowskiego pod koniec 1990 r., a dokładniej na 10 dni przed końcem roku
kalendarzowego. Oznaczało to złamanie przepisów regulujących tryb rezygnacji z wykonywania przez
gminę powierzonych jej zadań. Punkt 5 rzeczonego porozumienia zakładał bowiem, że w takiej sytuacji
Prezydent Miasta Krakowa powinien co do zasady zawiadomić kierownika Urzędu Rejonowego
w Krakowie nie później niż 30 września danego roku. Kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie
Eugeniusz Roganowicz był tym faktem co najmniej zdumiony. W sprawozdaniu z działalności Urzędu, na
czele którego stał, napisał: „gmina Kraków jako jedyna z gmin wchodzących w zasięg rejonu oddała do
Urzędu Rejonowego pakiet zadań z zakresu geodezji, przekazany jej uprzednio na drodze porozumienia.
Jest to swoistym kuriozum w skali kraju, bo większość konfliktów pomiędzy rejonami a gminami wynika
właśnie z powodu nie nieprzekazania tych zadań. W związku z powyższym stworzona została sytuacja
paradoksalna. Gmina Kraków zwraca Urzędowi Rejonowemu zadania, o które uprzednio się ubiegała,
i które pozostałe gminy wykonują nadal, blokując jednocześnie przekazywanie pomieszczeń
i uniemożliwiając pozyskiwanie pracowników, dzięki którym Urząd Rejonowy te zadania mógłby
wykonać”. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/II/27/10, s. 70; AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo
kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza do wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza z 21 V 1993 r. dot. realizowania przez samorząd Krakowa zadań z zakresu ewidencji
gruntów.
423
AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, t. 2, pismo prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 22 X 1991 r. dot. przejęcia przez samorząd miasta zadań
z zakresu ewidencji gruntów.
422
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w Magistracie. Samo fizyczne przejęcie materiałów geodezyjnych miało natomiast odbyć
się bez większych kłopotów, z zachowaniem pełnej ciągłości obsługi stron, jedynie po
uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego424.
Ze względu na planowane zatrudnienie z dniem 1 listopada 1991 r. kierownika
Biura ds. Ewidencji Gruntów prezydent Krakowa Krzysztof Bachmiński zasugerował,
aby stosowne porozumienie podpisać nie później niż 8 listopada tego samego roku.
W jego ocenie zapewniało to optymalny czas na przygotowanie się do harmonijnego
przejęcia zadań425. W kolejnym piśmie do wojewody określił je szczegółowo,
z odniesieniem do konkretnych zapisów właściwych ustaw, wiceprezydent miasta Janusz
Gładyszowski426.
Przedstawiony przez stronę samorządową wykaz zadań, które miały być odtąd
przez nią realizowane, był następnie opiniowany przez urzędników wojewody Tadeusza
Piekarza. Ówczesny dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Kazimierz Bujakowski zaakceptował przedłożone
propozycje i wniósł jedynie poprawki o charakterze redakcyjnym427. Aprobatę w tym
względzie wyraził również delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu
Terytorialnego Zygmunt Matynia 428.
Następstwem tych uzgodnień była nowelizacja porozumienia, którą ostatecznie
2 grudnia 1991 r. podpisał prezydent Krakowa Krzysztof Bachmiński i kierownik Urzędu
Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz, za zgodą wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza429. W wyniku wprowadzonych zmian miasto zrezygnowało
z realizowania spraw dotyczących orzekania o nadaniu gospodarstw wynikających
z dekretu o ustroju rolnym430. Pozostały katalog zadań i kompetencji ujęty

424

Tamże.
Tamże.
426
AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, t. 2, pismo wiceprezydenta Krakowa Janusza Głodyszowskiego do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 5 XI 1991 r. dot. przejęcia przez samorząd miasta zadań
z zakresu ewidencji gruntów.
427
Tamże, pismo dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Kazimierza Bujakowskiego do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 5 XII 1991 r.
dot. przejęcia przez samorząd miasta zadań z zakresu ewidencji gruntów.
428
Tamże, pismo delegata Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego Zygmunta Matyni
do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 16 XI 1991 r. dot. przejęcia przez samorząd miasta zadań
z zakresu ewidencji gruntów.
429
Porozumienie z dnia 2 grudnia 1991 r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 27 grudnia 1990 r.
pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie
powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz.
Woj. Krak. z 1992, nr 2, poz. 21).
430
Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym…
425
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w porozumieniu z grudnia 1990 r. pozostał obowiązujący. Do tego samorząd krakowski
przejął prowadzenie następujących spraw:
–

z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych431 – ustalanie, które
nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne (art. 8 ust.
1), a także ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nie posiadanych
i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie (art. 8 ust. 2),

–

z ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości432 – wydanie
decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (art. 10 ust. 3),

–

z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne433 – prowadzenie ewidencji
gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 22),
sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów
i budynków (art. 25 ust. 2) i rozgraniczanie nieruchomości (art. 29–34).

Wszystkie te i określone rok wcześniej zadania i kompetencje miały być realizowane
przez władze samorządowe miasta Krakowa wyłącznie zgodnie z postanowieniami
art. 39 ustawy o samorządzie terytorialnym. Co więcej, prowadzenie i załatwianie tych
spraw nie mogło być przedmiotem umów cywilnoprawnych. Termin wejścia w życie tego
znowelizowanego porozumienia wyznaczono na 1 stycznia 1992 r.434
W tym miejscu należy odnotować, że dokument ten obowiązywał przez dwa
kolejne lata. Jego wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 1993 r. przewidywał bowiem §12 tzw.
porozumienia pilotażowego, które zostało podpisane 20 grudnia 1993 r. przez wojewodę
krakowskiego Tadeusza Piekarza i prezydenta miasta Krakowa Józefa Lassotę.
Wpisywało się ono – jak już sugeruje jego nazwa – w szerszy program reformy
administracji publicznej zainicjowany przez rząd Hanny Suchockiej w lipcu 1993 r. 435
Na koniec warto zauważyć, że podobne porozumienia kierownik Urzędu
Rejonowego w Krakowie za zgodą wojewody krakowskiego podpisywał również
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Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz. 169
z późn. zm.).
432
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 22,
poz. 99 z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163, nr 43 poz. 241
z późn. zm.).
434
Porozumienie z dnia 2 grudnia 1991 r. zmieniające porozumienie…, ust. 1, 2.
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Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do
wykonywania organom Gminy Kraków (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1994 r. nr 2 poz. 5). Szerzej o programie
pilotażowym reformy administracji publicznej i podpisywanych w ramach niego porozumieniach w rozdz.
3.1. niniejszej rozprawy doktorskiej.
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z innymi gminami. Poza stolicą województwa określone zadania i kompetencje z zakresu
administracji rządowej w ten sposób przejęły również m.in. władze samorządowe
Alwerni, Czernichowa, Iwanowic, Krzeszowic, Mogilan, Skawiny i Skały 436.
Poza omówionymi powyżej głównymi porozumieniami, które obejmowały
w sposób kompleksowy przejęcie przez samorząd terytorialny miasta Krakowa zadań
i kompetencji właściwych organom administracji rządowej, obie strony podpisywały
również inne tego rodzaju umowy, odnoszące się do bardziej szczegółowych ustaleń.
I tak oto 22 marca 1991 r. radni Krakowa podjęli kolejną już w I kadencji uchwałę, na
mocy której wyrazili zgodę na przejęcie przez władze miejskie zadań z zakresu
administracji rządowej. Tym razem katalog spraw, które miały zostać powierzone
organom krakowskiego

samorządu

dotyczył

zarządzania

drogami

krajowymi

i wojewódzkimi na obszarze miasta wraz z zarządzaniem ruchem na tychże drogach.
Pierwsze porozumienie w tym przedmiocie podpisano już w 1990 r. 437, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez radnych Krakowa438. Kolejne tego rodzaju przyzwolenie w tym
samym zakresie datowane jest na 22 marca 1991 r. Integralną częścią rzeczonej uchwały
był załącznik, który przyjął formę szablonu porozumienia, jakie mieli zawrzeć Wojewoda
Krakowski oraz Prezydent Miasta Krakowa439.
Na wykorzystanie wyrażonej przez radnych zgody nie trzeba było długo czekać.
Po czterech dniach wskazane powyżej strony podpisały wzmiankowany dokument440.
Celem uściślenia i usystematyzowania należy podkreślić, że przedmiotem porozumienia
było powierzenie przez wojewodę samorządowi krakowskiemu prowadzenia spraw
z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych na obszarze miasta, które były
określone w odpowiednim zarządzeniu 441. Dodatkowo prezydent Krakowa wziął
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/55, zestawienie zawartych porozumień w zakresie powierzenia organom
gminy prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej – Urząd Rejonowy w Krakowie.
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Raport o Stanie Miasta 1991. Infrastruktura techniczna, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=29176, dostęp: 1 II 2019 r.
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Uchwała nr V/39/90 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3384, dostęp: 1 II 2019 r.
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Uchwała nr XXI/135/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej dotyczących dróg publicznych, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3480, dostęp: 1 II 2019 r.
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Porozumienie w sprawie powierzenia zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz prowadzenia
spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi na obszarze miasta Krakowa zawarte
w Krakowie dnia 26 marca 1991 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz.
Urz. Woj. Krak. nr 10 poz. 90).
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Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1987 r. w sprawie
zarządzania ruchem na drogach publicznych (M.P. nr 31 poz. 240 z późn. zm.).
113

odpowiedzialność za zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi określonymi
w ustawie o drogach publicznych442.
Finansowanie pierwszego z wymienionych zadań (tj. zarządzania ruchem) miało
się odbywać na podstawie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę
Krakowskiego w wysokości 60% ogólnej wielkości środków, które były na ten cel
określone w budżecie tego organu. Fundusze miały być udostępniane samorządowi
krakowskiemu miesięcznie w części 1/12 kwoty rocznej do 20. dnia każdego miesiąca.
Porozumienie zapowiadało ponadto, że od 1 kwietnia 1991 r. Urząd Miasta Krakowa miał
przejąć stosowną liczbę pracowników z Biura Inżynierii Ruchu 443.
W nieco innej formule odbywało się finansowanie zadań w zakresie zarządzania
drogami krajowymi i wojewódzkimi. Prezydent Miasta Krakowa miał opracować plany
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych. Następnie
miał je przekazać wojewodzie do weryfikacji i zatwierdzenia w terminie 14 dni od
uzyskania informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych na te cele
w 1991 r. Niewniesienie zastrzeżeń było równoznaczne z ostatecznym zatwierdzeniem
planów. Te z kolei były podstawą do uruchomienia finansowania określonych zadań
w sposób uzgodniony między – z jednej strony – Skarbnikiem Miasta Krakowa
i dyrektorem Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Krakowa a – z drugiej strony
–

dyrektorami

Wydziału

Finansowo-Księgowego

oraz

Wydziału

Rozwoju

Gospodarczego i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 444.
Omawiając rzeczone porozumienie, warto jeszcze wskazać na dwa jego kluczowe
zapisy. Po pierwsze, Wojewoda Krakowski był uprawniony do dokonywania oceny
realizacji powierzonych spraw pod względem zgodności z prawem i celowości. Po
drugie, zastrzeżono, że porozumienie to będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia
1991 r.445
Należy odnotować że w ślad za tym dokumentem podpisano kolejny tego rodzaju
druk, który – zgodnie z zapowiedzią – dotyczył przekazania 17 pracowników Biura
Inżynierii Ruchu. W tym przypadku stosowne porozumienie zostało podpisane 5 kwietnia
1991 r. przez dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Krakowa Stefana
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 z późn. zm.).
Porozumienie w sprawie powierzenia zarządzania ruchem na drogach publicznych…ust. 1.
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Tamże, ust. 2.
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Tamże, ust. 4, 5.
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Lenkiewicza oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Andrzeja Wawrzyckiego 446.
Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi
i wojewódzkimi na obszarze miasta, zarządzania ruchem na drogach publicznych, a także
korzystania z dróg w sposób szczególny, w tym wydawania zezwoleń, było przedmiotem
jeszcze dwóch porozumień na linii administracja rządowa – samorząd terytorialny.
15 października 1991 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz i prezydent Krakowa
podpisali rzeczony dokument, który na 1992 r. niejako przedłużał ważność poprzednich
regulacji447. Natomiast kolejne porozumienie w tym przedmiocie podpisano 15 grudnia
1992 r.448 W tej pierwotnej wersji obowiązywał on do momentu wejścia w życie tzw.
porozumienia pilotażowego449.
Okazało się jednak, że ostateczne postanowienia z zakresu przejmowania zadań
dotyczących zarządzania drogami nie odbiło się szerokim echem w świadomości opinii
publicznej. Krzysztof Bachmiński, prezydent Krakowa od lutego 1991 r. do września
1992 r., przywołuje w swych wspomnieniach znamienną scenę z okresu jego
urzędowania. Mieszkańcy Krakowa zorganizowali manifestację w sprawie przeciążenia
ruchem samochodowym alej Trzech Wieszczów. Protestujący dotarli ze swoimi
postulatami przed Urząd Miasta Krakowa. Wyszedł do nich osobiście prezydent
Krzysztof Bachmiński, który zmuszony był im wytłumaczyć, że ten trakt drogowy był
w zarządzie Wojewody Krakowskiego, a nie samorządu miasta450.
Kolejną zapowiedź poszerzenia zakresu zadań i kompetencji przynależnych
samorządowi Krakowa przynosiła uchwała radnych miejskich z lipca 1992 r.
W dokumencie tym zadeklarowano przystąpienie do prac zmierzających do przejęcia
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dnia 5 kwietnia 1991 r.
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spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi na obszarze miasta Krakowa zawarte
w Krakowie dnia 15 października 1991 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa
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Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
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2019 r.
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zakładów opieki zdrowotnej451. Kilka miesięcy później przegłosowano przyjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia przez samorząd miasta prowadzenia w imieniu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie niektórych spraw z zakresu ochrony dóbr
kultury452.
Latem 1993 r. podpisano kolejne porozumienie pomiędzy przedstawicielami
administracji rządowej w województwie krakowskim a władzami samorządowymi
Krakowa. Tym razem przedmiotem tego rodzaju bilateralnej umowy była realizacja
zadań z zakresu pomocy społecznej. 29 lipca 1993 r. stosowne porozumienie sygnowali
– z jednej strony – prezydent Józef Lassota i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie Józefa Grodecka a – z drugiej strony – dyrektor Wojewódzkiego
Zespołu Pomocy Społecznej w Krakowie Tadeusz Skiba, który działał na podstawie
upoważnienia wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza 453.
Dokument ten dotyczył w głównej mierze finansowania realizacji zadań
zleconych krakowskiemu samorządowi na podstawie ustawy o pomocy społecznej454.
Określono i sprecyzowano, według jakich zasad Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej
w Krakowie miał w zapewniać odpowiednie środki – zarówno na wykonywanie
powierzonych spraw, jak i w zakresie pokrycia kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie, co przyjęło formę comiesięcznej dotacji celowej
w ogólnej wysokości 9,425 mld złotych. Zastrzeżono przy tym, że jeśli zadania zlecone
nie byłyby w pełni wykonane, to w takiej sytuacji przekazane środki finansowe miały
podlegać zwrotowi do budżetu Wojewody Krakowskiego 455.
Warto w tym miejscu odnotować, że sposób finansowania zadań realizowanych
przez gminy ze środków budżetu państwa budził niemałe zastrzeżenia inspektorów
Najwyższej Izby Kontroli, którzy prowadzili czynności kontrolne w Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie. W ich wyniku na początku 1994 r. udokumentowano fakty
wskazujące na „mało skuteczny nadzór niektórych wydziałów Urzędu nad sposobem
wydatkowania przez gminy wielusetmiliardowych kwot”456. Dopatrzono się również
451
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nieefektywnej wymiany informacji, które były istotne dla prawidłowego rozdziału
i właściwego przekazywania gminom środków na zadania dotowane. Zarzuty były na tyle
poważne, że dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie Jan Dziadoń
zawnioskował o odwołanie dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej
w Krakowie Tadeusza Skiby457. Z postulatem tym nie zgodził się jednak wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz, który uznał, że wysunięte zarzuty były w sprzeczności ze
stanem faktycznym458.
Kolejne porozumienie w omawianym zakresie zostało podpisane 11 czerwca 1995
r. przez prezydenta Józefa Lassotę i dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy
Społecznej Tadeusza Skibę, który działał na podstawie upoważnienia Wojewody
Krakowskiego. Treść tego dokumentu dotyczyła bezpośrednio zasad przekazywania
środków finansowych na wykonywanie zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu
administracji rządowej. Ostatecznie strona samorządowa miała w 1995 r. otrzymać z tego
tytułu dotację w wysokości łącznie 12,6 mln złotych459.
Ważną decyzją w historii krakowskiego samorządu było przejęcie przez władze
miasta szkół podstawowych. Jak zostało wspomniane w poprzednim podrozdziale, już
w sierpniu 1990 r. urzędnicy Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie przeprowadzili rozeznanie, które dotyczyło stosunku gmin wobec danej
przez ustawodawcę możliwości prowadzenia tego typu placówek oświatowych
wcześniej, niż to zakładała tzw. ustawa kompetencyjna z maja 1990 r. Zgodnie bowiem
z tymi regulacjami miało się to stać obligatoryjne z dniem 1 stycznia 1994 r. 460 Należy
jednak mieć świadomość, że co do zasady – według kluczowej ustawy o samorządzie
terytorialnym – sprawy oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych
placówek oświatowo-wychowawczych stanowiły zadanie własne gminy461. Władze
miasta Krakowa nie określiły wówczas precyzyjnie swoich planów w tym zakresie.
Krakowscy samorządowcy brali jednak pod uwagę możliwość przejęcia tego rodzaju
jednostek przed określonym w ustawie terminem462.
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Zamiary te zrealizowały się jesienią 1991 r. 8 listopada tego roku radni miejscy
podjęli uchwałę, zgodnie z którą postanowili z dniem 1 stycznia 1992 r. przejąć
prowadzenie szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa. Tym samym zobowiązali
Zarząd Miasta Krakowa do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do krakowskiego
Kuratorium Oświaty463.
Na zrealizowanie tych zaleceń nie trzeba było czekać zbyt długo. Nieco ponad
2 tygodnie później, 26 listopada 1991 r. kurator oświaty i wychowania w Krakowie464
Jerzy Lackowski oraz prezydent Józef Lassota występujący w imieniu Zarządu Miasta
Krakowa podpisali porozumienie, na mocy którego samorząd miasta przejął prowadzenie
130 szkół podstawowych i 4 dzielnicowe zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół465.
W listopadzie 1995 r. na mocy stosownej umowy władze Krakowa przejęły od
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie prowadzenie inwestycji w szkołach
podstawowych466. Poprzedziła to zgoda Rady Miasta Krakowa wyrażona w uchwale
z marca 1995 r.467
Na marginesie zasadne będzie wspomnieć, że w tym samym roku, miesiąc
wcześniej, zapadł również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie
unieważnienia

rozstrzygnięć

Wojewody

Krakowskiego

i

Krajowej

Komisji

Uwłaszczeniowej dotyczących przekazania miastu Kraków nieodpłatnie na własność
budynku Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Kraków –
Podgórze. Orzeczenie to wynikało z zakwestionowania przez krakowskiego kuratora
oświaty prawidłowości przejęcia przez samorząd miejski nie tylko szkół podstawowych,
ale również wspomnianych jednostek dzielnicowych. Te ostatnie – co w swoim
orzeczeniu potwierdził sąd administracyjny – nie miały statusu ani szkół, ani placówek
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oświatowych. Z rozstrzygnięciem tym nie zgadzał się pełnomocnik prezydenta Krakowa
Jacek Wczelik, który podtrzymywał, że zespoły obsługujące szkoły były z nimi
integralnie

związane.

Przedstawiciele

krakowskiego

Kuratorium

przekonywali

natomiast, że jednostki te podlegały właśnie pod Kuratorium i miały status jego
oddziału468.
Innym zagadnieniem, które stanowiło przedmiot porozumienia pomiędzy
przedstawicielami

administracji

rządowej

w

województwie

krakowskim

i reprezentantami samorządu terytorialnego Krakowa, było prowadzenie spraw
dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłączonych do
wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta. Stosowny dokument w tej sprawie wojewoda
Tadeusz Piekarz i prezydent Krzysztof Bachmiński podpisali 14 października 1991 r.
Następnego dnia założenia te weszły w życie 469. Warto na marginesie odnotować, że
w tym samym czasie analogiczne porozumienie zostało zawarte z władzami
samorządowymi podkrakowskiej Skawiny470, a rok później z samorządem Alwerni471.
Przedstawiciele administracji rządowej w województwie krakowskim oraz
reprezentanci samorządu miasta Krakowa podpisywali również porozumienia w zakresie
realizacji zadań związanych ze służbą zdrowia. 30 grudnia 1996 r. taki dokument
zaparafował bowiem – z jednej strony – dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie a – z drugiej – dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta
Krakowa. Porozumienie to dotyczyło wykonywania badań w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej dla mieszkańców stolicy województwa krakowskiego. 26 czerwca 1997 r.
zostało ono znowelizowane poprzez dołączenie wykazu badań medycznych 472.
Wspomniani powyżej sygnatariusze odpowiedzialni za sprawy związane
z ochroną zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i Urzędzie Miasta Krakowa
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podpisali 27 marca 1997 r. jeszcze jedno porozumienie. Jego przedmiotem było tym
razem określenie zakresu usług specjalistycznych świadczonych dla ludności miasta
Krakowa473.
Cenne dane statystyczne, adekwatne do podsumowania tej części podrozdziału,
przynosi materiał opracowany przez Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego
w połowie 1995 r. W raporcie tym określono zakres obciążeń gmin w sferze realizacji
przez nie zadań administracji rządowej, zarówno tych zleconych, jak i powierzonych.
Z danych pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i urzędów miast i gmin
w województwie krakowskim wynikało, że w 1994 r. w związku z podpisaniem
porozumień jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w sumie 102,8 etatów na
wykonywanie wspomnianych zobowiązań. W tym samym roku w ramach zadań
zleconych w drodze porozumienia pracownicy samorządowi rozpoznali i wydali łącznie
ponad 158,5 tys. decyzji474.

2.1.4. PROBLEMY Z WYKONYWANIEM POROZUMIEŃ
Sposób wykonywania zadań powierzonych przez organy administracji rządowej
władzom samorządowym nie zawsze spełniał oczekiwania i określone standardy.
Nieprawidłowości w realizowaniu spraw były najczęściej diagnozowane podczas
kontroli przeprowadzonych zarówno w Urzędzie Miasta Krakowa, jak i w urzędach miast
i gmin. Funkcje nadzorcze sprawował w tym względzie – co zrozumiałe – wojewoda,
a także szefowie urzędów rejonowych w zakresie porozumień przez nich podpisywanych.
Wspomniany już wcześniej kierownik Eugeniusz Roganowicz na początku 1991 r.
postanowił, że jego pracownicy będą wizytować raz na pół roku wszystkie jednostki
samorządowe, które realizowały zadania zlecone. Kontrole miały być prowadzone pod
kątem całokształtu zadań powierzonych im przez Urząd Rejonowy w Krakowie 475.
Na początku lat 90. XX w.i zarazem w pierwszym etapie realizacji przejętych
zadań gminy województwa krakowskiego borykały się z powszechnymi trudnościami
w zakresie stosowania i skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących prawa
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budowlanego476. Uchybienia w realizowaniu tego rodzaju zadań przez urzędników
krakowskiego Magistratu, a dokładniej referatów architektury koordynowanych
i nadzorowanych przez Wydział Architektury, miały swoje źródła w niewłaściwym
sposobie

organizacji

pracy,

nieodpowiednim

wyposażeniu

stanowisk

pracy,

niesatysfakcjonującej strukturze obsady etatowej i niskiego poziomu kompetencji
pracowników. To wszystko powodowało niezadowalającą jakość rozstrzygnięć
merytorycznych i terminowość załatwiania spraw. Do tego dochodziło wykorzystywanie
niejednolitych formularzy i druków, często zawierających również poważne błędy,
a także niestosowanie obowiązującego wówczas rzeczowego wykazu akt 477.
Podobne problemy w tym okresie występowały podczas realizacji zadań z zakresu
nadzoru budowlanego powierzonych w ramach porozumienia. W budynkach referatów
Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa nie było tablic informujących o czasie,
miejscu i sposobie załatwienia konkretnych spraw. Zastrzeżenia budziły również druki
i formularze z nieaktualnymi nazwami wydziałów i błędnym określeniem adresata
potencjalnego odwołania od decyzji (na dokumentach tych był wskazany wydział
merytoryczny, a powinienem być Wojewoda Krakowski). Pracownicy krakowskiego
Magistratu wykonujący zadania z zakresu nadzoru budowlanego początkowo nie
posiadali również legitymacji służbowych, co skutecznie utrudniało, a w skrajnych
przypadkach nawet uniemożliwiało wykonywanie im czynności służbowych w terenie 478.
Jeszcze inne trudności w zakresie realizowania spraw przejętych przez gminy
województwa krakowskiego na mocy specjalnego porozumienia dotyczyły również
zadań z zakresu komunikacji. Nieprawidłowości i rażące zaniedbania administracji
samorządowej w tym zakresie wypunktowali w 1993 r. kontrolerzy Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie. Zaliczyli do nich m.in.: błędne zapisy
w rejestracji pojazdów i dowodach rejestracyjnych, niedostatecznie zabezpieczenie tego
rodzaju dokumentów i innych druków ścisłego zarachowania skutkujące ich kradzieżą,
czy też „odmładzanie” podczas ich rejestracji479. Z tymi zarzutami nie zgadzał się
kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie, wykazując jako niewłaściwą interpretację,
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jakoby na nim ciążyła odpowiedzialność za określenie warunków zabezpieczenia druków
i pieczęci przed kradzieżą w urzędach gminnych 480.
Tym niemniej problem ten był na tyle poważny, że wystąpił również w Urzędzie
Miasta Krakowa, na co zwrócił uwagę pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzający w maju i czerwcu 1991 r. kontrolę w Magistracie 481. Włamanie do
pomieszczeń Delegatury nr 2 Oddziału Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa nastąpiło
w nocy z 20 na 21 marca 1991 r. W jego wyniku dokonano kradzieży 2733 sztuk druków
dowodów rejestracyjnych oraz 42 pieczątek nagłówkowych i podpisowych482.
W przypadku Krakowa dość duży problem dotyczył także spraw z zakresu
ewidencji gruntów. Realizacja tych zadań – jak już zostało wspomniane – została przejęta
przez władze miasta na mocy porozumień podpisanych odpowiednio w sierpniu 1990 r.
(na niespełna pół roku)483 i następnie w grudniu 1991 r. (po rocznej przerwie na kolejne
lata)484. W tym pierwszym okresie nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim
sposobu gromadzenia dokumentacji. Akta spraw i ich załączniki, w tym potwierdzenia
stosownych opłat skarbowych, były składowane w pomieszczeniach budynków dawnych
urzędów dzielnicowych w Podgórzu i Nowej Hucie, podczas gdy strony były
obsługiwane w lokalach Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Grunwaldzkiej 8. Co więcej,
techniczne czynności związane z prowadzeniem ewidencji gruntów zostały zlecone
Krakowskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu w Krakowie z siedzibami na
os. Szkolnym 15 i na Rynku Podgórskim 3 oraz Okręgowemu Przedsiębiorstwu
Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie zlokalizowanemu przy ul. Łobzowskiej 67.
Jak odnotowano w protokole z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, było to uciążliwe zarówno dla pracowników
wykonujących swoje zadania, jak i dla stron485.
Zdecydowanie poważniejsze skutki miały nieprawidłowości zdiagnozowane
w drugim okresie, tj. po podpisaniu porozumienia z grudnia 1992 r. Jak dowodzi
poniższy, szczegółowy opis tej sytuacji, choć źródło problemu tkwiło w efektywności
wykonywania pewnych zadań przez krakowski samorząd, to efektem ubocznym tego
480
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stanu rzeczy było nadszarpnięcie relacji pomiędzy wojewodą krakowskim Tadeuszem
Piekarzem

a

kierownikiem

Urzędu

Rejonowego

w

Krakowie

Eugeniuszem

Roganowiczem. Można pokusić się o stwierdzenie, że powstały w ten sposób spór
o charakterze ściśle kompetencyjnym uwidocznił słabe punkty w zakresie stosunków
wewnątrz rządowej administracji ogólnej w terenie, które ujawniły się, co ciekawe,
w kontekście jej szerszych relacji z administracją samorządową.
W maju 1992 r. kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz
Roganowicz wysłał do prezydenta miasta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego pismo,
w którym informował o problemach w realizowaniu przez samorząd zadań z zakresu
ewidencji gruntów oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Zaobserwowano je
podczas kontroli przeprowadzanej w Biurze Ewidencji Gruntów i Biurze Inwentaryzacji
Mienia podlegających pod Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
Krakowa. Od 1 stycznia 1992 r., a więc od dnia, w którym zaczęło obowiązywać
porozumienie, odnotowano duże zaległości w zakresie aktualizacji operatu ewidencji
gruntów. W ocenie kierownika Roganowicza liczba spraw dotychczas zarejestrowanych
oraz liczba nieujawnionych decyzji komunalizacyjnych budziła obawy, że występujące
opóźnienia mogą mieć tendencję wzrostową i spowodują znaczną dezaktualizację
gromadzonych danych. Jego zdaniem, jednym ze sposobów służących rozwiązaniu tego
problemu, mogło być zatrudnienie dodatkowych osób486.
Kolejne miesiące nie przyniosły poprawy jakości wykonywania powierzonych
zadań w omawianym zakresie. W styczniu 1993 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
zwrócił się do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty z pismem, w którym zaapelował
o niezwłoczne usunięcie zaległości we wprowadzaniu zmian do operatu ewidencji
gruntów. Służyć temu miało – zgodnie z sugestią przedstawiciele rządu w terenie –
dokonanie przez włodarza miasta takich zmian, aby środki przeznaczone na
wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową nie były wykorzystywane
na zadania własne gminy (np. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
nazewnictwo ulic, czy też wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb gminy), co
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zostało ujawnione podczas kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Krakowa
w październiku i listopadzie 1992 r.487
Negatywną ocenę realizacji omawianych zadań potwierdzały wyniki kontroli
przeprowadzonej w kwietniu 1993 r. w Urzędzie Rejonowym w Krakowie przez
Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie. W stosownym protokole
pokontrolnym i odnoszącym się do niego piśmie z maja 1993 r. odnotowano, że na
realizację spraw z zakresu ewidencji gruntów przekazano do samorządu krakowskiego
dotację w wysokości ponad 1,4 mld złotych. Stopień wykonania tychże zadań
oszacowano natomiast na 45%. Po połączeniu tych dwóch danych można było dojść do
wniosku, że połowa całkowitej kwoty, czyli około 700 mln złotych nie zostało
wykorzystane przez władze miasta Krakowa, a administracja rządowa nie zwróciła się do
samorządu o zwrot tej sumy488.
Wobec stwierdzenia niedomagań i nieprawidłowości w tym względzie
kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zalecali, aby usprawnić czynności nadzorcze
pracowników Urzędu Rejonowego w Krakowie. Polecili również w porozumieniu
z wojewodą stosować „wobec gmin niewywiązujących się należycie z realizacji
powierzonych im zadań odpowiednie przepisy sankcyjne, włącznie z blokadą wydatków
i cofnięciem zawartego porozumienia” 489.
Do uwag krakowskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli, zarzucającej
Urzędowi Rejonowemu w Krakowie brak działań zmierzających do poprawy
efektywności wykonywania omawianych zadań przez samorząd miasta 490, odniósł się
kierownik krytykowanej jednostki Eugeniusz Roganowicz. W rozlicznych pismach do
swojego przełożonego – wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza zwrócił on uwagę
na to, że rzeczony odsetek 45% wynikał zapewne z porównania liczby spraw
zrealizowanych w ciągu 1992 r. przez krakowski samorząd i w poprzednich latach przez
487
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Warto podkreślić, że krytyczne stanowisko Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie wobec
Urzędu Rejonowego w Krakowie odnosiło się nie tylko do problemów z realizacją zadań z zakresu
ewidencji gruntów powierzonych samorządowi miasta Krakowa, ale również władzom samorządowym
Gołczy, Skały i Sułoszowej – innych gmin z obszaru województwa krakowskiego, z którymi również
kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz podpisał podobne porozumienie.
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specjalistyczne jednostki administracji rządowej. Co prawda, w jego ocenie szacowanie
efektywności wykonywania zadań na podstawie takiego zestawienia stanowiło dość duże
uproszczenie, niemniej jednak nie ukrywał równoczesnie, że występowały obiektywne
problemy w realizowaniu przez miasto Kraków spraw z zakresu ewidencji gruntów491.
Szef Urzędu Rejonowego w Krakowie przekonywał tym samym, że przez cały
1992 r. wielokrotnie informował Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie o nieprawidłowościach, jakie występowały w sposobie
realizacji przez Urząd Miasta Krakowa spraw dotyczących ewidencji gruntów.
Zaobserwowane problemy potwierdziła ponadto kontrola przeprowadzona przez
wspomniany wydział Urzędu Wojewódzkiego 492. Ostatecznie sam wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz w styczniu 1993 r. wystosował do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
pismo odnoszące się do tej sprawy, w którym zawarł odpowiednie zalecenia 493.
W nawiązaniu do zarzutów dotyczących sprawowania nieefektywnego nadzoru
i nieskutecznego przeprowadzania kontroli kierownik Eugeniusz Roganowicz zarysował
tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez
gminy zadań rządowych przekazanych na podstawie porozumień. W przypadku drobnych
błędów pracownicy Urzędu Rejonowego w Krakowie, którzy przeprowadzali kontrolę,
informowali o tym odpowiednich pracowników urzędów gmin. Jeśli zaobserwowano
poważniejsze uchybienie, informowano o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Natomiast przy stwierdzeniu bardzo istotnych nieprawidłowości, wiedzę o tym fakcie
przekazywano do właściwych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Ostatniej, najbardziej skrajnej możliwości zakładającej skierowanie do wojewody
wniosku o cofnięcie porozumienia dotychczas nie zastosowano – tak w przypadku
powierzenia zadań samorządowi miasta Krakowa, jak i organom innych gmin na obszarze
województwa krakowskiego 494.
W dniu 1 czerwca 1993 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz przekazał, że
przyjął do wiadomości powyższe uwagi. Równocześnie w odpowiedzi na zgłoszone
491

AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza
Roganowicza do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 10 XI 1993 r. dot. realizowania przez
samorząd Krakowa zadań z zakresu ewidencji gruntów.
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Przy tej okazji kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz zwrócił wojewodzie
krakowskiemu Tadeuszowi Piekarzowi uwagę na stosunkowo długi czas reakcji podległych mu
urzędników Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od zgłoszenia problemów do zainicjowania kontroli
w Urzędzie Miasta Krakowa minęły bowiem 4 miesiące.
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AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza
Roganowicza do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 21 V 1993 r. dot. realizowania przez
samorząd Krakowa zadań z zakresu ewidencji gruntów.
494
Tamże.
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przez Eugeniusza Roganowicza zastrzeżenia do wyników kontroli Najwyższej Izby
Kontroli przyznał, że w wyniku ujawnionych nieprawidłowości wnioski powinny być
wyciągnięte zarówno przez niego, jako kierownika krakowskiego Urzędu Rejonowego,
jak i dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Mieli oni – jak
stwierdził – „niezbyt skutecznie wykorzystywać informacje otrzymywane z Urzędu
Rejonowego w Krakowie”495.
Dość lakoniczna w istocie odpowiedź wojewody nie usatysfakcjonowała
kierownika Roganowicza. Zwracając się ponownie do swojego przełożonego, zwrócił on
uwagę na problem statusu prawnego kierowników urzędów rejonowych. Przez
Najwyższą Izbę Kontroli byli oni traktowani jako organy quasi-samodzielne, które są
zdolne do efektywnych czynności kontrolnych względem samorządu terytorialnego.
W konsekwencji, w ten sposób określona ich odpowiedzialność miała być
niewspółmierna do stopnia rzeczywistej ich samodzielności. Datowane na 4 czerwca
1993 r. pismo szefa krakowskiego Urzędu Rejonowego kończy się zdaniem: „Z całym
szacunkiem, Panie Wojewodo, naprawdę w tej sytuacji nie jestem w stanie wyciągnąć –
jak mi Pan sugeruje – konstruktywnych wniosków z kontroli” 496.
Wojewoda Piekarz zapewnił ponownie, że przyjął do wiadomości uwagi
zgłoszone przez kierownika Roganowicza i zobowiązał podległy mu Wydział
Organizacji i Nadzoru do zintegrowania działań podejmowanych na stopniu rejonowym
i wojewódzkim. Kolejny raz podkreślił też, że niezależnie od wątpliwości dotyczących
statusu organów rządowej administracji ogólnej na poziomie rejonu, wnioski wynikające
z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, które dotyczyły działalności
Urzędu Rejonowego w Krakowie, powinny być w pierwszej kolejności wyciągnięte przez
kierownika tej jednostki. Zupełnie odrębna była natomiast kwestia wykorzystania treści
protokołu pokontrolnego przez wojewodą w ramach jego uprawnień nadzorczych wobec
kierownika urzędu rejowego, które były określone w art. 47 ustawy o terenowych
organach rządowej administracji ogólnej497.
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AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do kierownika
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Tamże, pismo kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 4 VI 1993 r. dot. uwag do protokołu pokontrolnego Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie dot. kontroli wykonania budżetu Urzędu Rejonowego w Krakowie
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Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do kierownika Urzędu Rejonowego
w Krakowie Eugeniusza Roganowicza z 5 VII 1993 r. dot. uwag do protokołu pokontrolnego Delegatury
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Powyższe treści dowodzą postawionej wcześniej tezie, że problemy związane
z efektywnym wykonywaniem przez miasto Kraków zadań z zakresu ewidencji gruntów,
które zostały powierzone przez administrację rządową, przyczyniły się do zaognienia się
sporu kompetencyjnego pomiędzy wojewodą krakowskim a kierownikiem Urzędu
Rejonowego w Krakowie.

2.2. KOMUNALIZACJA MIENIA
2.2.1. REGULACJE PRAWNE
Mienie komunalne stanowiło i nadal stanowi jedną z najistotniejszych gwarancji
samodzielności i niezależności gminy. Bez niego i bez odpowiednich środków
finansowych władze samorządu terytorialnego nie byłby zdolne do efektywnego
wykonywania zadań własnych, zleconych i tych powierzonych 498.
Transformacja mienia Skarbu Państwa miała swoje źródła w szerokich
przemianach zachodzących w Polsce od 1989 r. W kompleksowym ujęciu oznaczała ona
nabycie, przekształcenie lub też przekazanie praw majątkowych do nieruchomości
państwowych innym podmiotom. Procesy te wpisywały się w wysuwane wówczas
postulaty dotyczące m.in. odstąpienia od typowej dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, wyraźnego zdefiniowania podmiotu,
któremu przysługiwało mienie i wreszcie prawnego ograniczenia możliwości
administracyjnego ingerowania w zakresie obrotu nieruchomościami 499.
W konsekwencji wprowadzonych zmian zasadniczo umocniono prawo własności,
a gminom nadano osobowość prawną. Wprowadzono też nową kategorię mienia

Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie dot. kontroli wykonania budżetu Urzędu Rejonowego w Krakowie
za 1992 r.; Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach…, art. 47.
498
A. Agopszowicz, dz. cyt., s. 61–63; K. Chochowski, Samodzielność jako jeden z wyznaczników
samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy, w: XX lat odrodzonego samorządu…, s. 84;
S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl samorządowa – historia i współczesność, Lublin
1999, s. 311.
499
A. Przewięźlikowska, Transformacja mienia Skarbu Państwa w kontekście aktualnych przepisów
prawa, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2016, nr II/1, s. 425.
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określaną jako mienie komunalne 500. Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona
w 1990 r. już wtedy definiowała, że jest to własność i inne prawa majątkowe należące do
gmin i ich związków oraz do innych komunalnych osób prawnych, w tym również
przedsiębiorstw501. Były to więc przede wszystkim uprawnienia własnościowe, w obrębie
których zawierało się prawo do dysponowania poszczególnymi składnikami mienia,
korzystania z nich i osiągania z tego tytułu korzyści. Można stwierdzić, że przysługiwało
ono gminie zarówno w stosunku do nieruchomości (budynków, terenów, placów, ulic,
dróg, wodociągów, kanalizacji oraz innych obiektów i urządzeń, które służyły
wykonywaniu zadań), jak i podmiotów ruchomych (np. wyposażenie urzędu gminy, czy
też gminnej biblioteki)502.
Co więcej, w zakres mienia komunalnego wchodziły również uprawnienia
wynikające ze zobowiązań. W celu wykonywania swoich zadań gmina mogła bowiem
wynajmować budynki i lokale, a także dzierżawić je lub też być dzierżawcą, czy wreszcie
sprzedawać i nabywać poszczególne składniki majątkowe. Katalog uprawnień był
szeroki, bo obejmował jeszcze możliwość wnoszenia majątku gminnego do spółek
i ubezpieczenia go. Tej podstawowej jednostce samorządu terytorialnego przysługiwały
ponadto wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów503.
Jak można było się spodziewać, restytucja samorządu terytorialnego w Polsce
w 1990 r. spowodowała również doniosłe konsekwencje w zakresie mienia komunalnego.
W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej gminy, będące składnikiem systemu
jednolitej władzy państwowej, dysponowały co prawda majątkiem, ale robiły to na
rachunek i w imieniu państwa. Nie można było w tym przypadku mówić o niezależności
i samodzielności, gdyż organy państwowe mogły rozstrzygnąć o pozbawieniu
przynależnych im składników majątkowych504.
Po wprowadzeniu zasadniczych zmian dotyczących samorządności, które
wynikały bezpośrednio z transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w 1989 r., nastąpiła
nowa jakość w zakresie konstytucyjnie zagwarantowanej nienaruszalności mienia
komunalnego. Zakres, sposób i tryb jego uzyskania regulowały wspomniane już
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wcześniej przepisy wprowadzające. Zgodnie z tymi unormowaniami możliwe były dwa
sposoby nabywania tego rodzaju własności – z mocy prawa i na wniosek gminy505.
Pierwsza z wymienionych metod zrealizowała się w momencie wejścia w życie
wspomnianej ustawy, tj. 27 maja 1990 r. Wówczas mieniem właściwych gmin stawało
się mienie będące w zarządzie gminnych rad narodowych i naczelników miast i gmin,
należące do przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był
naczelnik miasta bądź gminy, a także zakładów i innych jednostek organizacyjnych jemu
podporządkowanych. W Krakowie oraz Warszawie i Łodzi sytuacja była nieco bardziej
skomplikowana. Jak zostało podkreślone w poprzednim rozdziale, od lat 70. XX w. rady
narodowe i prezydenci pełnili w tych miastach równocześnie funkcje organów stopnia
podstawowego i wojewódzkiego. O ile więc mienie rad narodowych i organów
administracji państwowej stopnia podstawowego przeszło na gminy w całości, o tyle
mienie przynależne dotąd radom narodowym i organom administracji państwowej
stopnia wojewódzkiego zostało przekazane gminom z mocy prawa tylko w takim
zakresie, w jakim – po pierwsze – służyło użyteczności publicznej i – po drugie – było
zlokalizowane w granicach administracyjnych tych miast 506.
W tych przypadkach wymagane było jedynie przeprowadzenie postępowanie
inwentaryzacyjnego, które miało na celu sprawdzenie zasadności przekazania
mienia. Potem wojewoda był zobowiązany wydać decyzję w sprawie stwierdzenia
nabycia określonych składników mienia państwowego przez gminę. Miała ona charakter
deklaratoryjny, co oznacza, że stwierdzała istnienie danego stanu prawnego. To wszystko
stanowiło podstawę wpisu do ksiąg wieczystych, co w konsekwencji dawało gminie tytuł
prawny do gospodarowania określonym składnikiem mienia 507.
Drugi sposób przewidywał możliwość przejęcia również innych składników
mienia państwowego przez gminę, które do tej pory należały do byłej Rady Narodowej
Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa, a wcześniej również Wojewody
Krakowskiego. Mogły to być również przedsiębiorstwa, dla których organem
założycielskim był Wojewoda Krakowski lub Prezydent Miasta Krakowa oraz inne
jednostki i zakłady organizacyjne podporządkowane dotychczas Radzie Narodowej
Miasta Krakowa, Prezydentowi Miasta Krakowa, a przed 1975 r. również Wojewodzie
Krakowskiemu. Przejęcie mienia w ten sposób mogło nastąpić wyłącznie na wniosek
505
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gminy, pod warunkiem, że było ono niezbędne do wykonywania przez nią zadań
pozostających w jej właściwości. Prawo własności przechodziło natomiast w momencie
wydania przez wojewodę stosownej decyzji o charakterze konstytutywnym, tzn. takiej,
która tworzyła nowy stan prawny508. Przysługiwało od niej odwołanie do Krajowej
Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie, której zadaniem było rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych w zakresie praw i obowiązków wobec przekazywanego mienia oraz
zasad determinujących ten proces509.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z początku lat 90. XX w. z procesu
komunalizacji wyłączone zostały składniki mienia państwowego, które służyły
wykonywaniu zadań publicznych należących do właściwości organów administracji
rządowej i sądów. Nie mogły być również skomunalizowane przedsiębiorstwa
państwowe i jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze ogólnokrajowym
lub ponadwojewódzkim. Wyłączeniu podlegało również mienie wykorzystywane przez
przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne, instytucje międzynarodowe, a także
Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe510.
Postępowanie komunalizacyjne w gminie miało być prowadzone przez komisję
inwentaryzacyjną. Jej głównym zadaniem – zgodnie z nazwą – było zinwentaryzowanie
mienia podlegającego przekazaniu na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady
Ministrów z 9 lipca 1990 r.511 W dalszej kolejności jej członkowie mieli rozpatrywać
zastrzeżenia zgłaszane przez osoby, których interes prawny miał zostać naruszony
w wyniku ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych. Do powołania tej komisji
zobowiązana była rada gminy, co – jak dodano – miało nastąpić podczas jej drugiej
sesji512. Zgodnie z art. 15 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, nabycie przez gminę mienia
w naszkicowanym powyżej ustawowym trybie następowało nieodpłatnie 513.
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2.2.2. KOMUNALIZACJA MIENIA W KRAKOWIE
Zgodnie z informacją, którą wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz przedstawił
delegatom Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego w czerwcu 1990 r.,
w kierowanym przez niego województwie dokonano wstępnego podziału składników
mienia przeznaczonego do przekazania gminom w ramach procesu komunalizacji.
Wyodrębniono w tym względzie trzy zasadnicze grupy, obejmujące: grunty, budynki
mieszkalne oraz przedsiębiorstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne 514.
W celu usprawnienia prac nad sporządzeniem spisu inwentaryzacyjnego
wojewoda Tadeusz Piekarz przygotował wykaz mienia państwowego w obrębie
województwa krakowskiego, które mogło zostać skomunalizowane. Dokument ten
odpowiadał trzem wcześniej wymienionym kategoriom. Szczegółowe obliczenia
dotyczące powierzchni gruntów, które mogły zostać skomunalizowane przedstawia
poniższa tabela.

Tabela 15. Wykaz mienia państwowego podlegającego spisowi inwentaryzacyjnemu w województwie
krakowskim dla celów komunalizacji – stan na czerwiec 1990 r.
Obszar (w hektarach)
L.p.

Rodzaj
gruntów

województwo
– ogółem

w tym
Kraków

miasta

Uwagi
gminy

1.

grunty państwowe
przekazane w zarząd
lub użytkowanie

8800

7000

870

930

przekazaniu podlegać
będą grunty pozostające
w zarządzie lub użytkowaniu
przedsiębiorstw
komunalizowanych

2.

grunty państwowe
przekazane
w użytkowanie
wieczyste

1160

1000

120

40

przekazane będzie
ponad 90% gruntów

3.

grunty państwowe
będące w dyspozycji
organów administracji
państwowej (zasób
gruntów)

800

500

180

120

całość będzie podlegać
przekazaniu

4.

inne państwowe
i społeczne grunty
nie będące
gospodarstwami
rolnymi

2550

przekazaniu podlegać będzie
część tych gruntów będących
we władaniu jednostek
komunalizowanych i innych
jednostek państwowych, jeżeli

6800

3500

514

750
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grunty są wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem
5.

ogrody działkowe

630

200

70

360

całość będzie podlegać
przekazaniu

6.

Państwowy Fundusz
Ziemi

4750

200

300

4250

może być przekazany
na wniosek samorządu

7.

drogi publiczne i inne
drogi będące
w powszechnym
korzystaniu

9300

1900

500

6900

przekazaniu podlegać będzie
około 90% gruntów zajętych
pod drogi

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 3, Zbiorcza informacja o sytuacji gospodarczej województwa
krakowskiego i innych ważnych dla niego sprawach z 27 VI 1990 r., zał. 1.

Z powyższych danych wynika, że samorząd miasta Krakowa miał otrzymać 7 tys.
hektarów gruntów państwowych przekazanych w zarząd lub użytkowanie i do tego 1 tys.
hektarów, które miały zostać przekazane w wieczyste użytkowanie. Należy zauważyć, że
do procesu komunalizacji w obrębie stolicy województwa krakowskiego planowano
również włączyć drogi publiczne obejmujące swym obszarem prawie 2 tys. hektarów.
Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Wojewódzki w Krakowie, miasto
Kraków miało stać się właścicielem łącznie 14,3 tys. hektarów gruntów.
Przeprowadzenie spisu inwentaryzacyjnego miało kluczowe znaczenie, ponieważ
– jak już zostało wspomniane – dane w nim zawarte miały być podstawą do wniesienia
zmian w księgach wieczystych. Wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz zwrócił
przedstawicielom władz samorządowych województwa krakowskiego, w tym również
reprezentantom miasta Krakowa, że proces ten będzie bardzo wymagający. Dowodził
tego fakt, że spisem inwentaryzacyjnym objętych będzie docelowo od kilkunastu do
kilkudziesięciu tysięcy działek, które dotąd były we władaniu różnych jednostek
państwowych. Częsty przypadek nieudokumentowania tytułu własności Skarbu Państwa
tym bardziej komplikował realizowanie tego zadania 515.
W obrębie drugiej grupy składników przekazywanego samorządom województwa
krakowskiego mienia wytypowano 1 982 budynki znajdujące się w zasobie państwowym,
w których znajdowało się około 53 750 lokali. W samym Krakowie obiektów takich
doliczono się 1 732. Mieściło się w nich 49 800 pomieszczeń. Również i w tym zakresie
mogły występować problemy ze sprawnym dokonaniem spisów inwentaryzacyjnych.
Wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz zwracał uwagę na częstokroć nieuregulowaną
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sytuację cywilno-prawną wielu tych budynków. Skutek tego był taki, że nie można było
przekazać ich samorządowi krakowskiemu w drodze jednorazowego aktu. Musiał być to
proces rozłożony w czasie, w miarę stopniowego porządkowania w całym województwie
szeroko rozumianej sytuacji prawno-geodezyjnej516.
Trzecią grupę stanowiły – jak już zostało wspomniane – przedsiębiorstwa,
zakłady i inne jednostki organizacyjne. Mirosław Stec, delegat pełnomocnika rządu do
spraw samorządu terytorialnego w województwie krakowskim w latach 1990–1991,
ocenia, że ta sfera pozostawała najbardziej wymagająca, gdyż przekazaniu podlegały
żywe organizmy obejmujące w swym zakresie sumę składników mienia w postaci
ruchomości, nieruchomości, środków finansowych, kadry pracowniczej, prowadzonej
działalności517. Założenie było takie, że te podmioty, które dotychczas podlegały Radzie
Narodowej Miasta Krakowa, stały się z dniem 27 maja 1990 r. z mocy ustawy mieniem
komunalnym odrodzonego samorządu krakowskiego 518. Pozostałe przedsiębiorstwa,
o które mogły występować organy gminy województwa krakowskiego, w tym również
samorządu miasta Krakowa, znalazły się na specjalnym wykazie przygotowanym przez
wojewodę krakowskiego. Lista ta obejmowała łącznie 77 jednostek, m.in. Krakowskie
Przedsiębiorstwo Budowlane, Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych,
Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego, Przedsiębiorstwo
Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie, Miejskie Biuro Projektów w Krakowie, czy też
Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych519.
Po ukonstytuowaniu się organów samorządu terytorialnego w województwie
krakowskim przystąpiono do prac związanych z komunalizacją mienia. Pierwszą oznaką
próby zmierzenia się z tym wymagającym wyzwaniem w największej gminie, czyli
w mieście Krakowie, było powołanie komisji inwentaryzacyjnej. Jej skład określała
uchwała Rady Miasta Krakowa, która została podjęta – zgodnie z przytoczonymi
uregulowaniami – na drugiej sesji 20 czerwca 1990 r. Przygotowaniem spisu
inwentaryzacyjnego zajęli się następujący radni: Leszek Dzierżanowski, Krzysztof
Görlich, Mieczysław Majcher, Jan Motyka, Jan Okoński, Andrzej Olesiak, Tomasz
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Schoen, Wojciech Sojka, Jerzy Szmid i Jan Żelazny 520. Nieco ponad miesiąc później do
grona tego dołączył radny Kazimierz Cholewa 521. 30 października 1990 r. funkcję
przewodniczącego

Komisji

Inwentaryzacyjnej

powierzono

Janowi Żelaznemu,

a stanowisko wiceprzewodniczącego przypadło Leszkowi Dzierżanowskiemu. Tego
samego dnia wymieniono również część składu – odwołano radnych Jana Okońskiego,
Andrzeja Olesiaka, Tomasza Schoena i Jerzego Szmida i zarazem powołano Marka
Cholewkę i Grzegorza Zapieca oraz 5 członków spoza Rady Miasta Krakowa: Elżbietę
Biel, Janinę Nawałkę, Krystynę Nogę, Danutę Paluch i Antoninę Włodarczyk 522.
31 stycznia 1991 r. status członka Komisji Inwentaryzacyjnej w Radzie Miasta Krakowa
utracił Jan Motyka523, a po trzech miesiącach również Marek Cholewka i Krzysztof
Görlich524. 5 lipca 1991 r. uzupełniono skład tego gremium. Znaleźli się w nim: Zbigniew
Fijak, Ryszard Bocian i Mieczysław Łabuś 525. Dwaj ostatni radni razem z Danutą Paluch
zostali odwołani 14 października 1991 r. W zamian do Komisji Inwentaryzacyjnej weszła
wówczas spoza Rady Miasta Krakowa Maria Golińska 526. 20 grudnia 1991 r. Krystynę
Nogę zastąpiła natomiast Zofia Jurek 527. Do końca I kadencji władz samorządowych
nastąpiły jeszcze dwie zmiany w omawianym składzie: odwołanie 16 kwietnia 1993 r.
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radnego Grzegorza Zapieca528 i powołanie 1 czerwca 1993 r. Anny Trembeckiej jako
członka spoza Rady Miasta Krakowa529.
Również w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie organizowano struktury pod
kątem koordynowania procesu komunalizacji. 24 września 1990 r. wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz wydał zarządzenie, na mocy którego prowadzenie spraw dotyczących
stwierdzenia nabycia przez gminy dotychczasowego mienia ogólnonarodowego
powierzył Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej. W jednostce tej powołany został
specjalny zespół dokonujący oceny materiałów przedstawionych przez gminy 530.
Jeszcze przed przystąpieniem do tych prac dawny Wydział Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miasta Krakowa przygotował rejestry gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz kopie map ewidencyjnych dla wszystkich miast województwa
krakowskiego. Dokumenty te przekazano właściwym burmistrzom i funkcjonującemu
wówczas Wydziałowi Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa 531.
W tym samym czasie Urząd Wojewódzki w Krakowie rozesłał do gmin pismo
z ofertą udzielenia wsparcia finansowego na potrzeby dokonywania spisów
inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Środki przeznaczone na ten cel
pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Gruntami. Wszystkie samorządy,
które chciały skorzystać z takiej możliwości i zwróciły się do wojewody ze stosownym
wnioskiem, otrzymały pomoc532. Wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz i jego urzędnicy
udzielali również stałego wsparcia merytorycznego. Świadczy o tym chociażby fakt, że
głównym tematem marcowego spotkania z włodarzami miast i gmin w 1991 r. była
właśnie komunalizacja i związany z nią proces inwentaryzacji 533.
Na początku sierpnia 1990 r. prezydent Jacek Woźniakowski w imieniu Zarządu
Miasta Krakowa przekazał wojewodzie Tadeuszowi Piekarzowi, że przygotowywany jest
projekt uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej przejęcia w skład mienia
528
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komunalnego niektórych przedsiębiorstw podporządkowanych dotąd administracji
rządowej, a niezbędnych do wykonywania zadań samorządu terytorialnego. Pismo to
dowodzi postawionej wcześniej tezie, że prace w obrębie procesu komunalizacji
zainicjowane zostały również po stronie samorządowej534.
Doświadczenia kolejnych miesięcy potwierdziły powszechne przewidywania, że
nie zostały dotrzymane ustawowo określone terminy prac komunalizacyjnych
w województwie krakowskim (np. sporządzenie spisów inwentaryzacyjnych przez
komisje w ciągu 3 miesięcy od daty ich powołania 535). W obliczu coraz większych
opóźnień w tym względzie, 8 listopada 1990 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
wystosował pismo do Zarządu Miasta Krakowa, w którym zażądał pilnego przedłożenia
informacji o stanie realizacji inwentaryzacji adekwatnych składników mienia
komunalnego. Od władz krakowskiego samorządu oczekiwał odpowiedzi na następujące
pytania:
jakie czynności podjął Zarząd Miasta Krakowa w celu wykonania ustawowo
określonych zadań gminy w zakresie mienia komunalnego?
jakie czynności wykonała dotychczas komisja inwentaryzacyjna?
które przedsiębiorstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne zostały
powiadomione o konieczności przygotowania stosownej dokumentacji i kiedy
to nastąpiło?
w stosunku do których z tych podmiotów została już sporządzona
inwentaryzacja ich składników majątkowych?
kiedy komisja inwentaryzacyjna przekaże spisy, na podstawie których
możliwe będzie wydanie stosownych decyzji?
W ocenie wojewody Tadeusza Piekarza występujące opóźnienia powodują negatywne
skutki dla skomunalizowanych przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek
organizacyjnych536.
Proces przekazywania samorządowi miasta Krakowa podmiotów pełniących
w swej istocie działalność komunalną wzbudzał niejednokrotnie kontrowersje,
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a w niektórych przypadkach także konflikty społeczne. Tak było przykładowo
w przypadku komunalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie. Jak
podkreśla wspomniany wielokrotnie Mirosław Stec, pełniący w latach 1990–1991
funkcję

pełnomocnika

delegata

rządu

do

spraw

samorządu

terytorialnego

w województwie krakowskim, zamiarem wojewody Tadeusza Piekarza było
przekazywanie samorządom przedsiębiorstw po przekształceniu w postać komunalnej
spółki prawa handlowego – albo z ograniczoną odpowiedzialnością, albo akcyjnej. Dzięki
temu, że administracja rządowa brała na siebie jeszcze tzw. brudną robotę,
w konsekwencji gminy i miasta otrzymywały niejako gotowy produkt – firmy
dostosowane do nowej rzeczywistości i rynkowych reguł gry537.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Krakowie wymagało u progu lat 90.
XX w. największych przekształceń. W okresie PRL-u był to bowiem podmiot
prowadzący szerokie spektrum działalności – od komunikacyjnej, przez budowlaną,
remontową i projektową, po energetyczną. Konieczne było więc dokonanie podziału
i powierzenie temu przedsiębiorstwu podstawowego zadania, jakim był przewóz
pasażerów. Nie był to popularny kierunek, szczególnie w opinii pracowników firmy,
którzy 13 listopada ogłosili strajk generalny, który – jak pokazała historia – spowodował
zatrzymanie komunikacji miejskiej przez sześć kolejnych dni. W uzgodnieniu
z prezydentem Krakowa Jackiem Woźniakowskim odpowiedzialność za rozmowy
z komitetem strajkowym przejął wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz, który z jednej
strony przystał na postulat podniesienia płac, ale z drugiej zażądał zgody na
przekształcenie dotychczasowego przedsiębiorstwa zakładające podział na sześć
odrębnych spółek538. Stało się to faktem w następstwie uchwały Rady Miasta Krakowa
z 14 listopada 1990 r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia
usług w zakresie komunikacji miejskiej w Krakowie 539.
Po zawarciu porozumienia, wojewoda Tadeusz Piekarz wydał oświadczenie,
w którym podkreślił: „strajk spowodował dalsze straty, przysporzył mieszkańcom
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kłopotów. Przyniósł jednak także pierwsze w skali kraju przekształcenie przedsiębiorstwa
komunalnego”540.
Po pierwszym półroczu funkcjonowania samorządu terytorialnego tylko kilka
gmin osiągnęło w procesie komunalizacji mienia zadowalające wyniki. Do końca 1990 r.
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wydał około 600 decyzji stwierdzających nabycie
mienia lub przekazanie go na wniosek organów samorządu terytorialnego. Kilkanaście
spośród nich miała charakter odmowny541.
Wysoki, około 90-procentowy stopień zaangażowania prac komunalizacyjnych
występował wówczas w gminach Dobczyce, Niepołomice i Zielonki. Zaawansowany
proces przejmowania mienia komunalnego odnotowano również w Słomnikach,
Michałowicach, Raciechowicach i Wielkiej Wsi. W przypadku miasta Krakowa sytuacja
była – co w pełni zrozumiałe – bardziej złożona i tym samym wymagała większych
nakładów pracy. Planowano, że w pierwszej dekadzie lutego 1991 r. nastąpi wyłożenie
spisów inwentaryzacyjnych dotyczących gruntów oddawanych w wieczyste użytkowanie
oraz nieruchomości przedsiębiorstw komunalizowanych z mocy prawa. Docelowo
stanowić to miało około 70% majątku Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji
w mieście Krakowie542.
Po kolejnym półroczu, w połowie 1991 r. diagnoza dotycząca postępów
w procesie komunalizacji mienia w województwie krakowskim w zasadzie nie uległa
zmianie. Działające w gminach komisje inwentaryzacyjne napotykały na trudności
dotyczące niejednoznacznego udokumentowania własności Skarbu Państwa w obrębie
inwentaryzowanych nieruchomości oraz deficyt kompetentnej kadry realizującej te
zadania543.
Do końca czerwca 1991 r. Wojewoda Krakowski wydał łącznie 4 362 decyzje
komunalizacyjne544. Nieco ponad połowę z nich stanowiły te, na mocy których
przekazywane było mienie na rzecz samorządu miasta Krakowa. Szczegółowe dane
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R. Dzieszyński, dz. cyt., s. 111.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu – styczeń 1991 r.
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Tamże.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za okres
I półrocza 1991 r. – wrzesień 1991 r., s. 27.
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Najbardziej zaawansowane prace w komunalizacji mienia występowały w następujących gminach:
Niepołomice, Myślenice, Wieliczka, Sułkowice, Proszowice, Gdów i Zabierzów. W połowie 1991 r. były
też takie gminy, w stosunku do których nie została wydana żadna decyzja komunalizacyjna. Do tej grupy
zaliczały się: Alwernia, Biskupice, Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Kłaj, Krzeszowice,
Michałowice, Nowe Brzesko, Raciechowice, Radziemice, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne,
Tokarnia i Wiśniowa.
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liczbowe w tym względzie, z podziałem na dawne dzielnice, przedstawia poniższe
zestawienie.

Tabela 16. Proces komunalizacji mienia w mieście Krakowie pod względem liczby decyzji wydanych
przez Wojewodę Krakowskiego w 1990 r. i w pierwszej połowie 1991 r.
Dawna dzielnica Krakowa

Liczba wydanych decyzji komunalizacyjnych

Krowodrza

937

Nowa Huta

531

Podgórze

680

Śródmieście

193

Razem

2341

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za
okres I półrocza 1991 r. – wrzesień 1991 r., s. 27.

Najwięcej decyzji potwierdzających przekazanie mienia samorządowi miasta Krakowa
odnosiło się bezpośrednio do nieruchomości zlokalizowanych w Krowodrzy.
Najmniejszy stopień komunalizacji występował natomiast w Śródmieściu. W skali całego
Krakowa wojewoda wydał 2 341 decyzji, co stanowiło około 10% przewidywanej liczby
nieruchomości podlegających procesowi komunalizacji 545.
Krzysztof Bachmiński, który w lutym 1991 r. został wybrany na prezydenta
Krakowa, stwierdza, że największym wyzwaniem stojącym przed formującym się ciągle
samorządem miejskim była właśnie komunalizacja. Jak przekonuje w swoich
wspomnieniach obejmujących tamten okres, „miasto praktycznie nie miało żadnych
nieruchomości – nawet Pałac Wielopolskich [siedziba prezydenta i Rady Miasta Krakowa
– przyp. aut.] był własnością Skarbu Państwa”546.
W kolejnych miesiącach tempo komunalizacji mienia w województwie
krakowskim utrzymywało się na stałym, niezbyt satysfakcjonującym poziomie. We
wrześniu 1991 r. na łamach „Dziennika Polskiego” informowano, że wojewoda Tadeusz
Piekarz wydał prawie 2 800 decyzji przekazujących nieruchomości na rzecz stolicy
województwa. Wśród pozytywnie zakończonych spraw znalazło się m.in. przejęcie
gruntów pod budowę hoteli przy Rondzie Mogilskim, na Powiślu i przy
545

Tamże, s. 28.
K. Bachmiński (prezydent Krakowa od lutego 1991 r. do września 1992 r.) – relacja ustna z 18 X
2019 r.
546
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ul. Modrzewskiego w Krakowie. Na etapie procedowania były tereny Bagrów
i Zakrzówka. Szacowano wówczas, że prace geodezyjne związane z komunalizacją
mienia kosztować miały około 1,5 mld złotych547.
Do końca 1991 r. Wojewoda Krakowski wydał ogółem 7 259 decyzji
komunalizacyjnych z mocy prawa, z czego miasta Krakowa dotyczyło 4 148 spośród
nich. Skalę problemu obrazował fakt, że ciągle były też takie gminy, które w żadnym
zakresie nie otrzymały potwierdzenia przekazania mienia. Zaliczały się do nich:
Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Raciechowice i Sułoszowa548.
Podsumowując półtoraroczny okres omawianego procesu w kontekście całego
województwa krakowskiego, należy odnotować, że w tym czasie z wnioskami
o dokonanie komunalizacji wskazanego mienia do Wojewody Krakowskiego zwróciły
się łącznie 22 gminy. Po ich przeanalizowaniu Tadeusz Piekarz postanowił wydać w tym
zakresie 34 pozytywne decyzje i 25 negatywnych. Natomiast w 3 przypadkach
postępowanie

zostało

umorzone.

Z

danej

przez

ustawodawcę

możliwości

skomunalizowania określonego mienia na wniosek gminy skorzystał także samorząd
Krakowa. Na ogółem 14 tego rodzaju wniosków złożonych do wojewody, 8 zostało
rozstrzygnięte pozytywnie, a 5 negatywnie. W 1 przypadku nastąpiło umorzenie
postępowania549.
Analizując natomiast dane dotyczące stolicy województwa należy podkreślić, że
zgodnie z szacunkami Urzędu Miasta Krakowa na koniec 1991 r. samorząd miejski
przejął w wyniku komunalizacji około 20% gruntów w granicach administracyjnych
Krakowa. Ogółem na terenie miasta znajdowało się ponad 32,8 tys. działek stanowiących
własność Skarbu Państwa, z czego 60% stanowiły tereny przekazane komunalizowanym
jednostkom w zarząd lub użytkowanie, a także zieleń miejska i tereny wolne od
zabudowy. Do tego komunalizacji podlegały również inne urządzenia inżynieryjne, np.
wodociągi, kanalizacja, sieci ciepłownicze, rowy odwadniające, studnie awaryjne i drogi
lokalne w mieście550.
Przez pierwsze półrocze funkcjonowania samorządu terytorialnego w Krakowie
do procesu komunalizacji włączono również obiekty zabytkowe. W toku wyjaśniania
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jśw, Co miejskie miastu, „Dziennik Polski” 47 (1991), nr 211 (14 370), z 12 IX 1991 r., s. 12.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za 1991 r.,
s. 43.
549
Tamże.
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Raport o Stanie Miasta 1991. Mienie Gminy, przedsiębiorstwa komunalne, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29176, dostęp: 12 II 2019 r.
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stanów własnościowych na rzecz miasta przeszły na własność m.in. kamienice przy
pl. Wszystkich Świętych 11, ul. św. Jana 2, ul. św. Tomasza 33, ul. św. Marka 22,
kamienica Lamellich przy ul. Mikołajskiej551. Władze samorządowe Krakowa wystąpiły
również do Wojewody Krakowskiego z wnioskiem o komunalizację terenu, na którym
planowano wybudowanie Muzeum Sztuki japońskiej „Kioto”.

Miały tam zostać

weksponowane zbiory zgromadzone dotychczas w magazynach Muzeum Narodowego.
Strona samorządowa podjęła w tym względzie starania o wykup prawa użytkowania
wieczystego, co realnie zwiększało szanse na otrzymanie w tej sprawie pozytywnej
decyzji552.
W pierwszym Raporcie o Stanie Miasta z 1991 r., wydawanym odtąd corocznie
przez Urząd Miasta Krakowa, podkreślono, że możliwie najszybsze zakończenie
inwentaryzacji i sprawne przeprowadzenie procesu komunalizacji było dla władz
samorządowych priorytetem. W ich ocenie racjonalne gospodarowanie terenami
umożliwiało prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę i – w konsekwencji –
mogło przynieść korzyści finansowe, które pozwalały zaspokoić potrzeby zbiorowe
mieszkańców, również w zakresie mieszkalnictwa. Za sprawą komunalizacji miasto
zyskiwało bowiem możliwość dokonywania aktualizacji planu zagospodarowania
przestrzennego i tym samym przeznaczania nowych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe. Mając to na uwadze, krakowscy samorządowcy postanowili przekazać na
realizację tego strategicznego procesu około 1,55 mld złotych. Szacowano przy tym, że
do pełnego ukończenia procesu komunalizacji konieczne miało być dodatkowe 30 mld
złotych553.
Nie obyło się bez wskazania trudności przy realizacji zadań związanych
z komunalizacją mienia. Strona samorządowa akcentowała w tym względzie
niejednoznaczną interpretację przepisów prawnych dotyczących przede wszystkim
komunalizacji jednostek dla których organem założycielskim był Wojewoda Krakowski
lub właściwy minister, a które nie dysponowały dokumentami potwierdzającymi prawo
do zajmowania przez nie określonego terenu. Samorząd Krakowa musiał również bardzo
często w drodze postępowania sądowego nabywać nieruchomości na rzecz gminy
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Raport o Stanie Miasta 1991. Odnowa zabytków, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_
id=29176, dostęp: 12 II 2019 r.
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Raport o Stanie Miasta 1991. Kultura i sztuka, edukacja, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
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Raport o Stanie Miasta 1991. Mienie Gminy, przedsiębiorstwa komunalne, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29176, dostęp: 12 II 2019 r.
141

poprzez zasiedzenie. Zdaniem krakowskiego Magistratu poważną barierę ograniczającą
sprawne przeprowadzanie procesów komunalizacyjnych stanowiła niewielka liczba
podmiotów zajmujących się wykonawstwem geodezyjnym, a także ograniczone
możliwości wydawania stosownych decyzji przez Wojewodę Krakowskiego 554.
Stan omawianego procesu na koniec 1992 r. przedstawiał się następująco. Do tego
czasu wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wydał łącznie 9 892 decyzje dotyczące
komunalizacji z mocy prawa. Największy odsetek spośród nich (niespełna 60%) odnosiło
się – co zrozumiałe – do Krakowa. W ciągu dwóch i pół lat samorząd miasta przejął
bowiem w sumie 6 020 nieruchomości555. Należy podkreślić, że w 1992 r. Kraków
otrzymał również grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przekazanie
z tego tytułu łącznie ponad 6,6 hektarów znalazło potwierdzenie w 2 stosownych
decyzjach. Warto zauważyć, że w skali całego województwa był to stosunkowo niski
wskaźnik. Wszystkim zainteresowanym samorządom w tym trybie przekazano bowiem
ogółem 343 hektary gruntów, co potwierdzono w 78 decyzjach 556.
Największe przedsiębiorstwa komunalne działające w Krakowie zostały
zinwentaryzowane do 1992 r. Do tego czasu proces ten zakończono m.in. w Miejskim
Przedsiębiorstwie
i

Kanalizacji,

Komunikacyjnym,
Miejskim

Miejskim

Przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwie
Energetyki

Wodociągów

Cieplnej,

Miejskim

Przedsiębiorstwie Oczyszczania, Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych,
Przedsiębiorstwach Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Przedsiębiorstwie Robót
Inżynieryjnych, Miejskich Przedsiębiorstwach Remontowo-Budowlanych, a także|
w Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji, Krakowskiej Dyrekcji Zieleni i Fundacji – Miejski
Park i Ogród Zoologiczny. W tym samym roku miasto nabyło z mocy prawa
nieruchomość zwaną Halą Targową zlokalizowaną przy ul. Grzegórzeckiej 557. Nie
sposób nie wspomnieć również o uporządkowaniu stanu własnościowo-prawnego
48 szkół podstawowych, których prowadzenie od 1 stycznia 1992 r. stało się zadaniem
własnym krakowskiego samorządu. Dopełnienie procesu komunalizacji było w tym
względzie formalnością – miało ono nastąpić po dokonaniu stosownego wpisu
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w księgach wieczystych558. Docelowo z tego tytułu skomunalizowanych zostało łącznie
130 szkół podstawowych oraz 4 Dzielnicowe Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne
Szkół559.
W 1992 r. głośnym echem odbiła się sprawa przejęcia na własność miasta
Krakowa Elektrociepłowni Łęg S.A. 8 grudnia 1991 r. Rada Miasta Krakowa podjęła
uchwałę, w której zobowiązała Zarząd Miasta Krakowa do podjęcia czynności
zmierzających do komunalizacji tego podmiotu560. Niemniej jednak 27 kwietnia 1992 r.
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wydał decyzję odmawiającą przekazania tej
elektrociepłowni. Została ona następnie 6 lipca 1992 r. uchylona przez Krajową Komisję
Uwłaszczeniową i przekazana do ponownego rozstrzygnięcia. Wobec braku postępów
w tej sprawie radni miejscy podjęli rezolucję adresowaną do prezydenta Polski Lecha
Wałęsy, premier Hanny Suchockiej i ministra przekształceń własnościowych Janusza
Lewandowskiego. W dokumencie tym krakowscy samorządowcy przekonywali, że
przejęcie na własność elektrociepłowni w Łęgu umożliwi władzom miasta podejmowanie
istotnych dla

mieszkańców decyzji w zakresie regulacji cen,

modernizacji

i funkcjonowania tego strategicznego zakładu, który zaopatrywał w ciepło 58% ludności
zamieszkałej w Krakowie561. Na marginesie warto wspomnieć, że sprawa ta znalazła
swoje zakończenie dopiero po kilku latach. Elektrociepłownia Kraków–Łęg została przez
rząd przeznaczona do prywatyzacji. Pomimo tego, że spotkało się to z oporem
krakowskich radnych, o czym świadczy kolejna, podjęta przez nich rezolucja562,
zamierzenia Skarbu Państwa ostatecznie zostały zrealizowane w 1998 r.563
Wracając do podsumowania 1992 r., w swoim sprawozdaniu wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz przekonywał, że w zakresie realizacji omawianego
w niniejszym podrozdziale procesu podległy mu aparat urzędniczy działał sprawnie,
558

Raport o Stanie Miasta 1992. Rynek pracy, zdrowie, kultura, edukacja, promocja Krakowa, BIP Miasto
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Finanse i mienie. Nieruchomości Miasta Krakowa. Komunalizacja nieruchomości. ABC komunalizacji,
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a decyzje komunalizacyjne z mocy prawa były opracowywane stosunkowo szybko.
Termin ich wydania co do zasady nie przekraczał jednego miesiąca. W podobnym tempie
rozpatrywane były również wnioski gmin w przedmiocie komunalizacji określonego
mienia. Jeśli jednak wymagały one uzupełnienia, a dołączone karty inwentaryzacyjne
były niekompletne, decyzje były wydawane najczęściej w ciągu dwóch miesięcy 564.
W ocenie wojewody Tadeusza Piekarza sam proces komunalizacji mienia Skarbu
Państwa na obszarze województwa krakowskiego był w tamtym momencie trudniejszy,
niż w początkowym okresie. Jego zdaniem było to związane z długotrwałymi
i nieefektywnymi pracami nad inwentaryzacją, które podejmowały gminy, częstokroć
borykające się z problemami finansowymi. W wielu przypadkach zaistniała ponadto
konieczność przeprowadzania postępowań wyjaśniających. W ich toku niejednokrotnie
nieodzowne było uzupełnianie dokumentacji m.in. z ksiąg wieczystych oraz ewidencji
gruntów. Problemem była również niespójność aktów prawnych regulujących
w tematykę praw majątkowych różnych podmiotów (gmin, przedsiębiorstw, a także
innych państwowych i komunalnych osób prawnych) 565.
Zdiagnozowaną przez wojewodę Tadeusza Piekarza nieefektywność procesu
komunalizacji mienia potwierdzały dane statystyczne za kolejne lata. Co prawda, przez
pierwsze półrocze 1993 r. przybyło niespełna 2 tys. decyzji komunalizacyjnych w skali
całego województwa krakowskiego 566, a na koniec 1993 r. ich liczba wyniosła ogółem
13 308. Niemniej jednak, w ocenie wojewody i jego urzędników, był to ciągle
stosunkowo niski, niezadowalający wskaźnik 567. W tym samym okresie w bardzo
podobnym tempie rosła liczba decyzji komunalizacyjnych dla miasta Krakowa.
W połowie 1993 r. było ich ogółem 7 685, a pół roku później 8 876, z czego najwięcej
z nich – zgodnie z wcześniejszą tendencją – dotyczyło Podgórza (2 953), a najmniej
Śródmieścia (1 671)568.
Do końca 1993 r. w Krakowie skomunalizowanych było ogółem ponad 13 tys.
działek, z czego 1/3 to były grunty budowlane – zabudowane, a niespełna 1/5 stanowiły
niezabudowane. Były one o tyle wartościowe, że w przyszłości mogły stać się ofertą
564
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gospodarczą miasta. Wszystkie te parcele zajmowały obszar niespełna 3 tys. hektarów,
co w stosunku do całkowitej powierzchni Krakowa stanowiło około 8%. Urzędnicy
z krakowskiego Magistratu szacowali, że było to równocześnie około 3/4 całego mienia
komunalnego, które docelowo miało przynależeć do samorządu miasta 569.
Rok 1994 przyniósł zmiany we władzach miasta Krakowa. Nastąpiły w wyniku
wyborów samorządowych przeprowadzonych w czerwcu. 15 lipca 1994 r., na progu
II kadencji radni miejscy – podobnie, jak 4 lata wcześniej – powołali Komisję
Inwentaryzacyjną, której przedmiotem działania miało być dokończenie inwentaryzacji
mienia podlegającego komunalizacji. W jej składzie znaleźli się następujący radni:
przewodniczący Leszek Kotlarski, wiceprzewodniczący Józef Burkat oraz członkowie:
Jacek Gruszka, Jerzy Jajte Pachota, Mieczysław Kasztelaniec, Wiesława Łukaszewska,
Krzysztof Stawowy, Aleksander Szpunar, w tym spoza Rady Miasta Krakowa: Leszek
Dzierżanowski, Zofia Jurek, Maria Kolińska, Janina Nawałka, Anna Trembecka
i Antonina Włodarczyk570. W ciągu całej II kadencji władz samorządowych w składzie
Komisji Inwentaryzacyjnej w Radzie Miasta Krakowa dokonywano następujących
zmian:
–

5 października 1994 r. – powołanie Anny Mirek 571,

–

19 lipca 1994 r. – odwołanie radnego Mieczysława Kasztelańca 572,

–

22 listopada 1995 r. – odwołanie radnego Jacka Gruszki i powołanie radnego
Ludwika Górskiego573,

–

21 lutego 1996 r. – powołanie radnego Mieczysława Wyki574,

569

Raport o Stanie Miasta 1993. Gospodarka i turystyka, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=29112, dostęp: 12 II 2019 r.
570
Uchwała nr II/7/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
1927, dostęp: 13 II 2019 r.
571
Uchwała nr IV/37/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 października 1994 r. w sprawie zmian w składzie
Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1957, dostęp: 13 II 2019 r.
572
Uchwała nr XXVI/258/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 1995 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
php?id=2178, dostęp: 13 II 2019 r.
573
Uchwała nr XXXIV/328/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie zmian
w składach Komisji Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=2248, dostęp: 13 II 2019 r.
574
Uchwała nr XLII/402/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
php?id=2322, dostęp: 13 II 2019 r.
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–

20 listopada 1996 r. – odwołanie radnego Władysława Wyki i powołanie
radnej Brygidy Kuźniak 575.

W połowie 1994 r. w przygotowywanym co pół roku sprawozdaniu dla Urzędu
Rady Ministrów wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wypunktował główne problemy
dotyczące procesu komunalizacji mienia. Część z nich stanowiło powtórzenie wcześniej
sygnalizowanych źródeł trudności (np. braki w tytułach prawnych Skarbu Państwa do
nieruchomości w księgach wieczystych, niezgodności w faktycznym użytkowaniu
gruntów z dokumentacją prawną), a część wynikała z ostatnich doświadczeń. W tym
zakresie przedstawiciel rządu w terenie wskazywał na brak jednolitej linii orzeczniczej
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do tego
dochodziły niedociągnięcia komisji inwentaryzacyjnych w dokumentowaniu stanu
faktycznego

i

prawnego,

co

częstokroć

powodowało

konflikty postępowań

komunalizacyjnych z innymi postępowaniami administracyjnymi (np. w zakresie
procesów uwłaszczeniowych, czy też przekazywania nieruchomości Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa)576.
Pod koniec 1994 r. wojewoda Tadeusz Piekarz i jego urzędnicy dokonali
kolejnego już podsumowania procesu komunalizacji w województwie krakowskim.
Dokładne dane w tym względzie, wraz z oszacowanym stopniem zaawansowania prac
i przewidywanym terminem zakończenia tego procesu, prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela 17. Poziom zawansowania prac w procesie komunalizacji mienia w województwie
krakowskim – stan na 31 grudnia 1994 r.

L.p.

Gmina

Stopień
zaawansowania

Przewidywany termin
zakończenia
komunalizacji

1.

Alwernia

66%

po 1994 r.

2.

Biskupice

96%

po 1995 r.

3.

Czernichów

79%

po 1996 r.

4.

Dobczyce

61%

1996 r.

5.

Drwinia

89%

1995 r.

6.

Gdów

99%

1996 r.

7.

Gołcza

80%

1995 r.

575

Uchwała nr LXIV/640/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie zmiany
w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=2560, dostęp: 13 II 2019 r.
576
AZMUWK, UWK, spis 45/I/35, sprawozdanie wojewody krakowskiego za I półrocze 1994 r., s. 23.
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8.

Igołomia–Wawrzeńczyce

85%

1995 r.

9.

Iwanowice

65%

1995 r.

10.

Jerzmanowice–Przeginia

80%

1995 r.

11.

Kłaj

60%

1995 r.

12.

Kocmyrzów–Luborzyca

70%

1995 r.

13.

Koniusza

90%

1995 r.

14.

Kraków

70%

po 1996 r.

15.

Krzeszowice

60%

1995 r.

16.

Liszki

70%

po 1996 r.

17.

Michałowice

65%

1995 r.

18.

Mogilany

80%

1995 r.

19.

Myślenice

80%

1995 r.

20.

Niepołomice

90%

po 1996 r.

21.

Nowe Brzesko

80%

1995 r.

22.

Pcim

80%

1996 r.

23.

Proszowice

80%

1996 r.

24.

Raciechowice

80%

1995 r.

25.

Radziemice

70%

1995 r.

26.

Siepraw

60%

1995 r.

27.

Skała

85%

1996 r.

28.

Skawina

20%

po 1996 r.

29.

Słomniki

80%

1995 r.

30.

Sułkowice

90%

1995 r.

31.

Sułoszowa

40%

1995 r.

32.

Świątniki Górne

90%

1995 r.

33.

Tokarnia

85%

1995 r.

34.

Trzyciąż

70%

1996 r.

35.

Wieliczka

85%

po 1996 r.

36.

Wielka Wieś

40%

po 1996 r.

37.

Wiśniowa

70%

1995 r.

38.

Zabierzów

95%

1995 r.

39.

Zielonki

95%

1995 r.

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/65, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za
okres 1994 r., s. 86 i n.

W większości gmin poziom zaawansowania prac oszacowano na około 70–80%.
Najgorsza sytuacja była w Skawinie, gdzie skomunalizowano zaledwie 1/5 składników
mienia, czego powodem był nieuregulowany stan prawny dróg. Przeanalizowanie
147

dostarczonych danych pozwoliło urzędnikom Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przewidywać, że w nieco ponad połowie gmin województwa krakowskiego proces ten
uda się zakończyć w 1995 r.
W Krakowie postęp rzeczonych prac określono na 70%, niemniej jednak ze
względu na nieporównywalną skalę tego przedsięwzięcia finalizacja komunalizacji miała
nastąpić nie wcześniej niż w 1997 r. Do końca 1994 r. wojewoda Tadeusz Piekarz wydał
bowiem nieco ponad 11 tys. decyzji komunalizacyjnych, co w stosunku do całego
województwa stanowiło prawie 70%. Więcej szczegółów na ten temat zawiera poniższa
tabela.

Tabela 18. Proces komunalizacji mienia z mocy prawa w Krakowie – stan na 31 grudnia 1994 r.

Dawna dzielnica Krakowa

Liczba decyzji

Liczba działek

Powierzchnia
(w hektarach)

Krowodrza

2 562

4 466

1 292,4206

Nowa Huta

2 878

4 400

996,8299

Podgórze

3 643

5 728

1 344,9389

Śródmieście

1 926

2 585

443,8643

Kraków – ogółem

11 009

17 179

4 078,0537

Województwo krakowskie
– ogółem

16 047

31 396

9 310,6959

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/65, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za
okres 1994 r., s. 88.

Do końca 1994 r. w wyniku wspomnianych 11 tys. decyzji wydanych przez wojewodę
w mieście Krakowie skomunalizowanych zostało przeszło 17,1 tys. działek
o powierzchni ponad 4 tys. hektarów. W podziale na dawne dzielnice miasta najmniejsza
skala tego procesu wystąpiła w Śródmieściu. Warto zauważyć ponadto, że w całym
województwie krakowskim skomunalizowano łącznie ponad 9 310 hektarów gruntów,
a w jego stolicy 4 078 hektarów, co po przeliczeniu – w ramach ciekawostki – stanowiło
stosunkowo duży odsetek około 44% ogólnej powierzchni obszaru zarządzanego przez
wojewodę Tadeusza Piekarza.
W tym roku nastąpiła też kumulacja przejmowania mienia Skarbu Państwa przez
samorząd Krakowa w związku z partycypacją miasta w programie pilotażowym reformy
148

administracji publicznej. Komunalizacją objęte zostały wówczas nieruchomości należące
do jednostek, których prowadzenie zostało powierzone władzom samorządowym na
podstawie porozumienia podpisanego przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza
i prezydenta Krakowa Józefa Lassotę577. Były to przede wszystkim budynki i mienie
ruchome w obrębie trzech głównych kategorii jednostek: po pierwsze, placówek
oświatowych (liceów, zespołów szkół ogólnokształcących, szkół podstawowych
specjalnych, międzyszkolnych ośrodków sportowych i młodzieżowych domów kultury),
po drugie, podmiotów odpowiedzialnych za zarząd i utrzymanie dróg (Rejony Dróg
Miejskich, Miejski Zarząd Dróg) oraz po trzecie, instytucji kultury (teatrów, muzeów)578.
Dokonane w Urzędzie Miasta Krakowa podsumowanie za rok 1994 przynosiło
pozytywną ocenę w zakresie omawianej problematyki. Udział mienia komunalnego oraz
innych gruntów oddanych w zarząd w stosunku do całej powierzchni Krakowa wynosił
wówczas 10,6%, co – zdaniem prezydenta miasta Józefa Lassoty – stwarzało korzystne
warunki do gospodarowania tymi składnikami. Wyznaczony przez stronę samorządową
przewidywany termin zakończenia prac w ramach procesu komunalizacji w Krakowie
poniekąd pokrywał się z prognozami wojewody. Według urzędników krakowskiego
Magistratu miał to być bowiem 1998 r. 579
Kolejny rok zweryfikował poczynione wcześniej przewidywania. Jak się okazało,
proces komunalizacji pozostawał ciągle na tyle angażujący i czasochłonny, że zakładany
termin ukończenia prac w niektórych gminach w 1995 r. został dotrzymany tylko
w przypadku Pcimia. Co prawda stuprocentowe postępy w tym procesie odnotowano
jeszcze w Iwanowicach, Nowym Brzesku i Proszowicach, niemniej jednak, po pierwsze,
bez uwzględnienia dróg podlegających komunalizacji, a po drugie, do dokonania
kompletnej finalizacji urzędnikom potrzebny był i tak przynajmniej cały 1996 r.
W pozostałych gminach przewidywany termin zakończenia prac określono tym razem
głównie na lata 1997–1998, choć były też takie, które z komunalizacją miały się uporać
dopiero w 2006 r. (np. Alwernia) 580.
Niewiele wcześniej, bo w 2005 r. omawiany proces miał się zakończyć w mieście
Krakowie. Urzędnicy wojewody krakowskiego zakładali, że do dokonania komunalizacji
577

Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa…
578
Finanse i mienie. Nieruchomości Miasta Krakowa. Komunalizacja nieruchomości. ABC
komunalizacji…
579
Raport o Stanie Miasta 1994. Gospodarowanie mieniem i ochrona zabytków, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29098, dostęp: 12 II 2019 r.
580
AZMUWK, UWK, spis 256/10, s. 101 i n.
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ciągle jeszcze zaległych 20% składników mienia niezbędne będzie właśnie co najmniej
kolejne dziesięciolecie581. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że tempo prac
malało. W ciągu całego 1995 r. o niespełna 1,5 tys. wzrosła liczba wydanych decyzji. Na
ich podstawie krakowski samorząd przejął prawie 2,7 tys. działek. Powierzchnia
skomunalizowanych gruntów w tym okresie wzrosła natomiast o nieco ponad 0,5 tys.
hektarów582.
Efekty prac w zakresie komunalizacji mienia w Krakowie po przeszło 5 latach
realizacji tego procesu, w świetle danych Urzędu Miasta Krakowa, prezentuje poniższa
tabela.

Tabela 19. Proces inwentaryzacji i komunalizacji mienia w Krakowie – stan na 31 grudnia 1995 r.

Działki objęte
procesem
inwentaryzacji

Działki przekazane
gminie Kraków
na mocy decyzji
komunalizacyjnych

Działki
z potwierdzonym
wpisem gminy
Kraków
w księgach
wieczystych

liczba

22 386

20 718

16 682

powierzchnia (w hektarach)

5 687,7

4 691,0

3 853,8

udział w ogólnej
powierzchni miasta

17,4%

14,4%

11,8%

Źródło: Raport o Stanie Miasta 1995. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29096, dostęp: 12 II 2019 r.

Na koniec 1995 r. miasto dysponowało ponad 20,7 tys. działek, które zostały mu
przekazane na mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Krakowskiego. Ponad
80,5% spośród nich miało już stosowny wpis w księgach wieczystych, co stanowiło
ostateczne, formalne przekazanie własności na rzecz samorządu miejskiego. Dokładny
raport na temat efektów procesu komunalizacji w województwie krakowskim,
opracowany w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, przedłożono w listopadzie 1995 r. na posiedzeniu Kolegium Wojewody583.

581

Tamże.
Tamże, s. 103.
583
AZMUWK, UWK, spis 387/12, Transformacja mienia Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości,
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Kraków, listopad 1995 r.
582
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Należy podkreślić, że był to już drugi tego typu dokument, który w sposób kompleksowy
ujmował omawiane zagadnienie 584.
Analizując dane dotyczące komunalizacji mienia za 1995 r., należy wspomnieć
o kluczowej sprawie, która determinowała wówczas kontakty pomiędzy administracją
rządową w województwie krakowskim i samorządem Krakowa. Punktem odniesienia
było w tym zakresie obowiązywanie znowelizowanego porozumienia zawartego
w ramach realizacji programu pilotażowego reformy administracji publicznej oraz
perspektywa wejścia w życie tak zwanej ustawy miejskiej 585.
W związku z rezygnacją samorządu Krakowa z wykonywania niektórych zadań
i prowadzenia niektórych jednostek i instytucji wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
zwrócił się 5 kwietnia 1995 r. do Zarządu Miasta Krakowa z prośbą o wyrażenie zgody
na uchylenie niektórych decyzji komunalizacyjnych wydanych przez niego w związku
z realizacją pilotażu. Zgodnie bowiem z treścią porozumienia z 30 grudnia 1994 r.586
i 30 marca 1995 r.587 określone składniki mienia przekazane samorządowi Krakowa
podlegały zwrotowi na rzecz Skarbu Państwa w drodze zrzeczenia się w trybie art. 179
Kodeksu cywilnego lub poprzez uchylenie za zgodą stron588.
W odpowiedzi na to prezydent Krakowa Józef Lassota przesłał pismo z załączona
uchwałą Zarządu Miasta Krakowa589. W dokumencie tym organ wykonawczy
krakowskiego samorządu przychylił się do prośby wojewody Tadeusza Piekarza i wyraził
zgodę na uchylenie 17 wskazanych przez niego decyzji komunalizacyjnych wydanych
w 1994 r. Wykonanie tego powierzono Dyrektorowi Magistratu590.
To otworzyło wojewodzie możliwość wydania stosownych decyzji uchylających.
Było tak, przykładowo, 28 czerwca 1995 r. w przypadku mienia obejmującego
nieruchomości i ruchomości należące do Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci
Autystycznych

w

Krakowie

przy

ul.

584

Bałuckiego 591.

W

wykazie

decyzji

Wcześniejsza edycja wspomnianego raportu została zaprezentowana na Kolegium Wojewody półtora
roku wcześniej. Zob. AZMUWK, UWK, spis 387/7, s. 315–335.
585
Szerzej o tych przedsięwzięciach w rozdziałach 3.1. i 3.2. niniejszej rozprawy doktorskiej.
586
Porozumienie z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia
1994 r. zmieniającego zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 8, poz. 49).
587
Porozumienie z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia
1994 r. zmieniającego zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 10, poz. 54).
588
Podstawą prawną tego działania miał być artykuł 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.
589
AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 2, pismo do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 6 VI 1995 r. dot. odpowiedzi na prośbę o wyrażenie zgody na uchylenie
niektórych decyzji komunalizacyjnych wydanych w związku z realizacją pilotażu.
590
Tamże, Uchwała nr 399/95 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie realizacji
Porozumienia z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniającego zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków.
591
Tamże, decyzja Wojewody Krakowskiego z dnia 28 czerwca 1995 r. nr GG.V.7242/II/83-P/95/Wr.
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komunalizacyjnych wydanych w 1994 r. a następnie uchylonych za zgodą stron
w 1995 r. znalazło się ponadto kilka liceów ogólnokształcących, zespół szkół
specjalnych, 3 szkoły podstawowe specjalne, przedszkole specjalne, bursa szkolnictwa
podstawowego i centrum młodzieży592.
Kilka tygodni później, 12 lipca 1995 r. wicewojewoda krakowski Jerzy Miller
wystąpił do Zarządu Miasta Krakowa ponownie z prośbą o wyrażenie zgody
w analogicznym zakresie, jak powyżej, wskazując zarazem jeszcze 4 dodatkowe decyzje
komunalizacyjne, których nie objęła wspomniana wcześniej uchwała tego organu z maja
1995 r. Tym razem sprawa dotyczyła 2 ośrodków sportowych, basenu pływackiego
i Teatru Bagatela, z prowadzenia których wycofał się miejski samorząd 593.
W odpowiedzi na tę prośbę 11 września 1995 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął
decyzję o wstrzymaniu się do końca 1995 r. z wyrażeniem zgody w przedmiotowej
sprawie594. W przekazanej wojewodzie Tadeuszowi Piekarzowi odpowiedzi prezydent
Krakowa Józef Lassota podkreślił, że miało to bezpośredni związek z przygotowywanym
pod obrady Sejmu projektem ustawy o zakresie działania niektórych dużych miast.
Finalnie uregulowania te weszły w życie 1 stycznia 1996 r., na nowo determinując
stosunki pomiędzy administracją rządową w województwie krakowskim a samorządem
Krakowa, również w zakresie komunalizacji mienia595.
W związku obowiązywaniem ustawy miejskiej skomunalizowane zostało mienie
związane z jednostkami, które odtąd prowadzone były przez miasto. Zaliczały się do nich
szkoły publiczne ponadpodstawowe, szkoły artystyczne I i II stopnia, a także niektóre
instytucje kultury. Były to też zakłady opieki zdrowotnej i ośrodki opiekuńcze oraz
jednostki zajmujące się utrzymaniem i ochroną dróg krajowych i wojewódzkich 596.
W pierwszym półroczu 1996 r. wicewojewoda krakowski Jerzy Miller
(wykonujący obowiązki wojewody po odwołaniu w grudnia 1995 r. Tadeusza Piekarza)
i wojewoda Jacek Majchrowski (który pełnił tę funkcję od końca lutego 1996 r.) wydali
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Tamże, wykaz wydanych w 1994 r. decyzji komunalizacyjnych na rzecz miasta Krakowa w ramach
pilotażu reformy administracji publicznej.
593
Tamże, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera do Zarządu Miasta Krakowa z 12 VII 1995
r. dot. prośby o wyrażenie zgody na uchylenie niektórych decyzji komunalizacyjnych wydanych w związku
z realizacją pilotażu.
594
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 14 IX 1995 r. dot. wstrzymania się z wyrażeniem zgody na uchylenie niektórych decyzji
komunalizacyjnych wydanych w związku z realizacją pilotażu.
595
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich
strefach usług publicznych (Dz.U. nr 141, poz. 692 z późn. zm.).
596
Finanse i mienie. Nieruchomości Miasta Krakowa. Komunalizacja nieruchomości. ABC
komunalizacji…
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łącznie 1075 decyzji komunalizacyjnych z mocy prawa. Wśród nich znalazły się
3 rozstrzygnięcia odmowne dotyczące m.in. przekazania nieruchomości położonej przy
ul. Pszennej 3 w Krakowie na rzecz samorządu miejskiego. Do tego na wniosek gmin
wydanych zostało w tym okresie 38 decyzji, w tym 3 o charakterze negatywnym. Jedna
z nich wiązała się z wnioskiem władz miasta Krakowa o przekazanie 1/3 udziału we
współwłasności budynku zlokalizowanego na os. Zgody 2 w dzielnicy Nowa Huta597.
W drugiej połowie 1996 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły
192 wnioski o komunalizację mienia, zarówno na wniosek poszczególnych gmin
województwa krakowskiego, jak i z mocy prawa. Część spośród nich, a dokładnie 28 tego
rodzaju dokumentów, wystosowali przedstawiciele samorządu miasta Krakowa do
wojewody krakowskiego w związku z obowiązującą wówczas ustawą miejską. Przepisy
te dawały nowe możliwości przekazywania określonych składników mienia, które
okazywały się niezbędne do realizacji zadań przejętych w trybie tej ustawy598.
Podsumowanie całego 1996 r. w kontekście procesu komunalizacji mienia Skarbu
Państwa zawiera się w następujących danych statystycznych. Przez ten rok Wojewoda
Krakowski wydał w sumie 1 616 decyzji komunalizacyjnych z mocy prawa, w tym
9 odmownych. Według drugiego sposobu, w jaki mógł być realizowany ten proces, czyli
na wniosek gmin, wydano natomiast 78 decyzji, spośród których w 12 przypadkach
postanowiono odmówić przekazania postulowanych przez władze samorządowe
nieruchomości599.
W przypadku Krakowa liczba działek przekazanych samorządowi miasta wzrosła
w ciągu całego 1996 r. o 3 117, co – w przeliczeniu ich na powierzchnię – było
równoznaczne ze wzrostem o 874,2 hektara. Szczegółowe dane na ten temat urzędnicy
krakowskiego Magistratu zawarli w Raporcie o Stanie Miasta 1996. Kluczowe
informacje statystyczne w tym względzie obrazuje poniższe zestawienie.
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AZMUWK, UWK, spis 256/10, s. 255.
AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 1, s. 877.
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AZMUWK, UWK, spis 406/13, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za 1996 r.,
s. 95.
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Tabela 20. Proces inwentaryzacji i komunalizacji mienia w Krakowie – stan na 31 grudnia 1996 r.

Działki objęte
procesem
inwentaryzacji

Działki przekazane
gminie Kraków
na mocy decyzji
komunalizacyjnych

Działki
z potwierdzonym
wpisem gminy
Kraków
w księgach
wieczystych

liczba

25 324

28 835

20 129

powierzchnia (w hektarach)

6 035,2

5 565,2

4 547,7

udział w ogólnej
powierzchni miasta

18,5%

17,0%

13,9%

Źródło: Raport o Stanie Miasta 1996. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29074, dostęp: 12 II 2019 r.

Warto zawrócić uwagę, że na koniec 1996 r. odsetek działek w Krakowie, które zostały
w pełni skomunalizowane i otrzymały wpis do ksiąg wieczystych wynosił 13,9%, co
oznaczało wzrost o 2,1 punktów procentowych w skali roku.
Postępy w procesie komunalizacji były przedmiotem zainteresowania szerokich
grup społecznych i politycznych. W tym okresie, dla przykładu, krakowski radny Jan
Żelazny na forum Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego zgłosił
interpelację dotyczącą tejże właśnie tematyki. W odpowiedzi na pytania przedstawiciela
samorządu miasta Krakowa, wojewoda krakowski Jacek Majchrowski przekonywał, że
„komunalizacja

jest

procesem

długotrwałym,

wymagającym

przygotowania

odpowiedniej dokumentacji prawno-geodezyjnej. (…) Pomimo wielu trudności, między
innymi finansowo-kadrowych, w gminach województwa krakowskiego proces ten
postępuje systematycznie i zadowalająco” 600.
W 1997 r. wojewoda krakowski wydał łącznie 1 297 decyzji komunalizacyjnych
z mocy prawa i 80 na wniosek gmin. W trybie określonym we wspomnianej już powyżej
tzw. ustawie miejskiej wydano natomiast 51 decyzji o przekazaniu określonych
składników mienia na rzecz samorządu Krakowa601. Ogółem w ciągu całego 1997 r.
procesem komunalizacji objęto 2 952 działki zlokalizowane w granicach miasta, które
miały łącznie powierzchnię 374,2 hektarów. W tym okresie wojewoda krakowski

600

AZMUWK, UWK, spis 258/16, pismo wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego do delegata
miasta Krakowa na Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego Jana Żelaznego z 5 IV 1996 r. dot.
odpowiedzi na interpelację w sprawie procesu komunalizacji w województwie krakowskim.
601
AZMUWK, UWK, spis 406/14, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za 1997 r.,
s. 64.
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Ryszard Masłowski wydał decyzje komunalizacyjne dla 1 633 działek o powierzchni
ogółem 317,3 hektarów. Wpisem do ksiąg wieczystych potwierdzono natomiast własność
krakowskiego samorządu wobec 2 097 działek o obszarze równym 702,1 hektarów602.
Działania te spowodowały, że stan procesu inwentaryzacji i komunalizacji mienia
w Krakowie, z podziałem na dawne dzielnice miasta, przedstawiał się na koniec 1997 r.
zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

Tabela 21. Proces inwentaryzacji i komunalizacji mienia w Krakowie z podziałem na dawne dzielnice
miasta – stan na 31 grudnia 1997 r.

Działki objęte
procesem
inwentaryzacji
Działki przekazane
na mocy decyzji
komunalizacyjnych
Działki
z potwierdzonym
wpisem w księgach
wieczystych

Krowodrza

Nowa
Huta

Podgórze

Śródmieście

Kraków
– ogółem

liczba

7 014

6 721

10 480

4 061

28 276

powierzchnia
(w hektarach)

1 729,9

1 960,8

2 075,9

642,6

6 409,4

liczba

6 312

6 146

9 434

3 576

25 468

powierzchnia
(w hektarach)

1 591,9

1 812,6

1 887,1

590,7

5 882,4

liczba

5 425

5 584

8 138

3 079

22 226

powierzchnia
(w hektarach)

1 422,3

1 652,4

1 652,5

522,6

5249,7

Źródło: Raport o Stanie Miasta 1997. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29071, dostęp: 12 II 2019 r.

Największe powierzchnie gruntów skomunalizowanych i zarazem ujętych w księgach
wieczystych były w dawnej dzielnicy Nowa Huta i Podgórze (po około 1,6 tys. hektara).
Najmniej działek i zarazem najmniejszy tego rodzaju obszar występował natomiast
w Śródmieściu. Według szacunków przedstawionych przez Urząd Miasta Krakowa do
skomunalizowania pozostawały ciągle 1 724 działki603.
Analizując powtórnie dane Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, warto
zauważyć, że w sprawozdaniu wojewody krakowskiego za 1997 r. odnotowano ogółem
23 rozstrzygnięcia odmowne. Za ten okres zewidencjonowano ponadto 31 odwołań od
decyzji komunalizacyjnych, które zostały przekazane – zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami – do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie.
602

Raport o Stanie Miasta 1997. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29071, dostęp: 12 II 2019 r.
603
Tamże.
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Powodowało to, wraz z wnoszeniem przez strony skarg do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, że proces komunalizacji w wielu przypadkach rozciągał się na kilka
lat604.
Ciągle też pojawiały się nowe wnioski komunalizacyjne. W pierwszej połowie
1998 r. ich liczba, zarówno z mocy prawa, jak i wskutek wystąpień poszczególnych gmin,
wyniosła 843. Od lipca do grudnia tego samego roku wniosków tych było praktycznie
tyle samo, a dokładniej rzecz ujmując 885, czyli o zaledwie 42 więcej 605.
W przypadku Krakowa proces komunalizacji w tym czasie determinowany był
przez obowiązywanie przepisów ustawy miejskiej. Prezydent miasta Józef Lassota
zauważał, że do największych problemów występujących w tym obszarze zaliczać należy
ciągle nieuregulowany stan prawny nieruchomości i braki wpisów Skarbu Państwa jako
właściciela ksiąg wieczystych. To powodowało konieczność sporządzenia na nowo
dokumentacji geodezyjnej i prawnej, która pozwalała na identyfikację nieruchomości
według obowiązującej ewidencji gruntów. Trudności rodziły również niepodjęte dotąd
decyzje wywłaszczeniowe oraz konieczność dokonywania podziałów nieruchomości,
w tym również podziału działek ewidencyjnych w skład których wchodziły różne ciała
hipoteczne606.
O tym, że proces komunalizacji mienia w Krakowie nie został zakończony
świadczy powołanie w czerwcu 1998 r. Komisji Inwentaryzacyjnej w Radzie Miasta
Krakowa. Była to o tyle wyjątkowa sytuacja, że w tym czasie kończyła się II kadencja
władz samorządowych, a nowe wybory zaplanowano na jesień 1998 r. Mając to na
uwadze radni podjęli stosowną uchwałę, w której potwierdzili mandat członkom
dotychczasowej Komisji Inwentaryzacyjnej, która miała działać do czasu powołania
nowego składu przez Radę Miasta Krakowa III kadencji607. Jak można było się
spodziewać, nastąpiło to po jesiennych wyborach, 9 grudnia 1998 r. W 16-osobowej
Komisji Inwentaryzacyjnej zasiedli wówczas: Józef Ratajczak jako przewodniczący,
Józef Burkat jako wiceprzewodniczący, Ryszard Bocian, Józef Ciesielski, Ludwik
Górski, Zofia Jurek, Małgorzata Karpińska, Jan Kotynia, Stanisław Kumon, Anna Mirek,
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AZMUWK, UWK, spis 406/14, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za 1997 r.,
s. 64.
605
AZMUWK, UWK, spis 396/1, t. 3, s. 2127 i n.
606
AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 2, s. 1427; AZMUWK, UWK, spis 396/1, t. 3, s. 1943; AZMUWK,
UWK, spis 256/6, s. 181.
607
Uchwała nr CXIX/1063/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
php?id=2981, dostęp: 13 II 2019 r.
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Michał Świtalski, Anna Trembecka, Stanisław Wasik, Elżbieta Wełna, Halina Wędzicha,
Władysław Wyka608.
W ciągu całego 1998 r. w Krakowie procesem komunalizacji objęto łącznie
1 862 działki o powierzchni 352 hektarów. Wobec 3 008 tego rodzaju parceli wojewoda
krakowski Ryszard Masłowski wydał decyzje komunalizacyjne (co było równoznaczne
z obszarem 383 hektarów), a 1 915 zostało zewidencjonowane w ramach wpisu do ksiąg
wieczystych (co odpowiadało 324 hektarom) 609. W swoich wspomnieniach ten ostatni
wojewoda krakowski (i zarazem pierwszy wojewoda małopolski) podkreślił, że u progu
1999 r. miasto Kraków dysponowało względnie dużym majątkiem. Pomimo przekonania
o dobrym wyposażeniu krakowskiego samorządu wojewoda Ryszard Masłowski nie
ograniczał zakresu komunalizacji, zastrzegając jedynie spełnienie kluczowego warunku,
jakim był istotny celu społeczny i tym samym uzasadnione przekazanie mienia610.
Reasumując, w ciągu całego omawianego w niniejszej rozprawie okresu,
tj. od połowy 1990 r. do końca 1998 r., skomunalizowano 6 266 hektarów gruntów
w Krakowie, co stanowiło 19,2% powierzchni miasta. Własność samorządu
potwierdzona w ramach wpisu do ksiąg wieczystych zawierała się natomiast w odsetku
17,1%. Urzędnicy krakowskiego Magistratu zaktualizowali swoje wcześniejsze prognozy
i na progu 1999 r. przewidywali, że procesem komunalizacji objętych będzie jeszcze
około 5 tys. działek 611.
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Uchwała nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
3110, dostęp: 13 II 2019 r.
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Raport o Stanie Miasta 1998. Gospodarowanie mieniem miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/?dok_id=29071, dostęp: 12 II 2019 r.
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R. Masłowski (wojewoda krakowski od stycznia do grudnia 1998 r.) – relacja ustna z 29 X 2019 r.
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Raport o Stanie Miasta 1998. Gospodarowanie mieniem miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/?dok_id=29071, dostęp: 12 II 2019 r.
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3. WSPÓŁDZIAŁANIE
PRZY WDRAŻANIU REFORM
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

3.1. PILOTAŻ REFORMY ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

3.1.1. PODSTAWY PRAWNE I ETAP PRZYGOTOWAŃ
Po przyjęciu 8 marca 1990 r. ustaw reaktywujących samorząd gminny po okresie PRLu612, a de facto już na etapie ich opracowywania, pojawiały się wyraźne głosy, że choć na
miarę ówczesnych okoliczności było to rozwiązanie możliwie najlepsze, to miało ono
bardziej wytyczać kierunek dalszych reform, aniżeli stanowić ich docelową i ostateczną
wersję613. Twórcy ustroju samorządowego w Polsce 614 przekonywali bowiem, że
zapoczątkowana w tym zakresie fundamentalna zmiana powinna pociągnąć za sobą
modernizację konstrukcji administracyjnych państwa, uformowanych dotąd na wzór
zupełnie nieprzystający do realiów politycznych i gospodarczych rodzącej się
III Rzeczpospolitej. Wyrażano obawy, że utrzymanie modelu silnie scentralizowanej
administracji rządowej, zdeterminowanej strukturami resortowymi i rozrośniętym
aparatem biurokratycznym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym, mogło

612

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja
wyborcza…
613
O sposobach definiowania pojęcia reformy administracyjnej wraz z syntezą przemian w zakresie
administracji publicznej w III Rzeczpospolitej piszą: M. Stefaniuk, J. Szreniawski, Główne reformy
administracyjne w Polsce w latach 1989–2009, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa
administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat,
Wrocław 2009, s. 669–683.
614
Grupę ekspertów przygotowujących reformę samorządową tworzyli: Jerzy Regulski, Jerzy Stępień,
Walerian Pańko, Michał Kulesza, Teresa Rabska, Tomasz Dybowski, Maria Gintowt-Jankowicz i Zygmunt
Niewiadomski. Zob. J. Stępień, Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego
twórców, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 1–2, s. 11–19.
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w dłuższej perspektywie wręcz kolidować z podstawową ideą, na mocy której
przywrócony został samorząd terytorialny615.
Wychodząc naprzeciw tym postulatom, kolejni premierzy – przy których działał
już pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego i jego delegaci 616 –
dodatkowo tworzyli w swoich gabinetach specjalne sekcje mające przygotować dalsze
etapy reform administracyjno-terytorialnych. W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego
powstał Zespół ds. Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa
pod kierownictwem Jerzego Sulimierskiego 617 i Zespół ds. Reformy Administracji
Państwowej z Jerzym Stępniem na czele. W gabinecie Jana Olszewskiego utworzono
natomiast Zespół ds. Reorganizacji Administracji Publicznej 618. Efektem ich prac był
szereg dokumentów o charakterze studialnym, które następnie były wykorzystywane
przez Michała Kuleszę, powołanego 13 października 1992 r. przez premier Hannę
Suchocką na urząd Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej w randze
podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów619. Jednym z podstawowych celów,
które sobie i podległemu zespołowi postawił, było zrealizowanie tzw. drugiego etapu
reformy administracyjnej. Jego istotę stanowiło rozbudowanie samorządu terytorialnego
poza szczebel gminny, przy jednoczesnej dalszej decentralizacji terenowej administracji
rządowej620.
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M. Kulesza, Stan prac nad reformą administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 3 (1993), nr 10
(34), s. 42–47.
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Szerzej o statusie prawnym i kompetencjach ww. pełnomocnika pisze: M. Stec, Pozycja ustrojowa
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989–1992), „Samorząd
Terytorialny” 2015, nr 3, s. 23–34.
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Zespół ten wykształcił się z komisji rządowej, a ściślej rzecz ujmując z działającej w jej ramach Grupy
Roboczej ds. Przygotowywania Koncepcji Zmian Terytorialnej Organizacji Kraju, która została powołana
w 1990 r. w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego. Zob. K. Pietrzyk, art. cyt., s. 125.
618
T. Rabska, Refleksje na temat układu przestrzennego administracji publicznej i jego konsekwencji
w zakresie administrowania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 54 (1992), z. 2, s. 27–30.
W marcu 1992 r. Zespół, któremu przewodniczył Jerzy Stępień, rozesłał do wojewodów
kilkunastostronicową broszurkę dotyczącą wstępnych założeń reformy administracji publicznej. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 1, Wstępne założenia przebudowy administracji publicznej, Zespół do
Spraw Reorganizacji Administracji Publicznej, Warszawa, marzec 1992 r.
619
M. Kulesza, Budowanie samorządu…, s. 85–90. Przy pełnomocniku utworzono Biuro Reformy
Administracji Publicznej, na które składało się kilkanaście zespołów kompetencyjnych. Zob. AZMUWK,
UWK, spis 45/I/24, t. 2, Biuro Reformy Administracji Publicznej i współpracownicy, Kontakt nr 1
z 22 VII 1993 r.
620
Legitymację do podjęcia takiego kierunku działań stanowił zapis art. 70 ust. 4 tzw. Małej Konstytucji
z 1992 r. (Dz.U. nr 84, poz. 426), zgodnie z którym zastrzeżono, że „podstawową jednostką samorządu
terytorialnego jest gmina. Pozostałe rodzaje jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa”. Zob. też
M. Kulesza, Podstawowe założenia i kierunki reformy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej
w kontekście postanowień Małej Konstytucji, w: Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych
w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa 1993, s. 212–226. Warto w tym miejscu dodać, że rząd Hanny
Suchockiej motywował swoje decyzje o wprowadzeniu pilotażu reformy m.in. wynikami kompleksowej
analizy przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dowodziła ona, że do decentralizacji zadań
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Mając na uwadze tak wytyczony kierunek działań, podjęto decyzję
o wprowadzeniu powiatów, które miały być nie tyle celem samym w sobie, lecz
instrumentem napędowym dla reformy całego państwa621. Jak argumentował
pełnomocnik rządu ds. reformy administracji publicznej Michał Kulesza, przejęcie przez
władze powiatowe części zadań i kompetencji przynależnych dotąd administracji
wojewódzkiej pozwoliłoby na jej odciążenie, a w efekcie umożliwiło przeprowadzenie
tzw. reformy centrum administracyjnego 622.
Wdrożenie reformy powiatowej planowano na 1 stycznia 1995 r. Niemniej jednak
na roczny okres poprzedzający jej wprowadzenie przygotowano bezprecedensowy
program pilotażowy623. Nad jego założeniami pracowano od momentu utworzenia urzędu
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej, tj. od jesieni 1992 r. 624 Ideą
pilotażu było umożliwienie samorządom dużych miast przejęcia nowych kompetencji
i zadań, w istocie im właściwych, wraz z niezbędną do ich wykonywania infrastrukturą
i odpowiednimi środkami finansowymi. Mirosław Stec, który wówczas pełnił funkcję
dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów w randze wiceministra, podkreśla
w swoich wspomnieniach, że samorządy miejskie miały wziąć odpowiedzialność za tzw.
administrację świadczącą625. Przystąpienie do programu miało być w pełni dobrowolne,

administracji publicznej na szczebel lokalny zdecydowanie lepiej przygotowany był samorząd terytorialny
niż administracja rządowa w terenie. Zob. K. Pietrzyk, art. cyt., s. 128 i n.
621
Już w styczniu 1993 r. pełnomocnik rządu ds. reformy administracji publicznej Michał Kulesza wysłał
do władz gmin pismo ze specjalną ankietą. Nakreślił cele proponowanych zmian i prosił o wyrażenie opinii
i sugestii co do przynależności do wskazanego powiatu. Zob. AZMUWK, UWK, spis 396/44, s. 11–14.
622
M. Kulesza, Stan prac…, s. 44 i n. Według Michała Kuleszy ówczesny model administracji państwowej
w Polsce zupełnie nie był dostosowany do przemian zachodzących w kraju. W jego ocenie należało
niezwłocznie podjąć zdecydowane działania w celu uniknięcia utrwalenia się niewydolnego
i przerośniętego zbiurokratyzowanymi strukturami resortowymi systemu, którego największym
mankamentem był brak ośrodka terytorialnej władzy politycznej pomiędzy gminą a parlamentem. J. Koral,
Meblowanie rządzenia, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 110 (1189), z 13 V 1993 r., s. 2.
623
M. Barański, Program pilotażowy w opiniach środowiska samorządowego i pracowników administracji
rządowej, Katowice 1995, s. 95 i n.; P. Buczkowski, Program pilotażowy: dokończenie reformy gminnej
czy pierwszy etap wprowadzania powiatów?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 55 (1993),
z. 3, s. 85–92.
624
Szczegółowy harmonogram realizacji programu pilotażowego w kontekście szerszego ujęcia reformy
powiatowej został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 12 VII 1993 r. Zgodnie z jego zapisami, do
sierpnia 1993 r. miały trwać uzgodnienia międzyresortowe w zakresie projektów ustaw ustrojowych
dotyczących powiatu, a do stycznia 1994 r. wspomniane regulacje miały zostać uchwalone przez sejm.
Wybory do rad powiatów planowano przeprowadzić w maju 1994 r., przy okazji wyborów do rad gmin
II kadencji. Ostatecznie, na 1 I 1995 r. wyznaczono początek faktycznego działania powiatów. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 3, harmonogram prac w związku z reformą administracji publicznej
uzgodniony na posiedzeniu Rady Ministrów 12 VII 1993 r.
625
M. Stec (delegat pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie krakowskim
w randze wicewojewody w latach 1990–1991, dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów w randze
wiceministra w latach 1992–1994) – relacje ustne z 6 i 20 XI 2019 r.
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a zasady przekazywania spraw każdorazowo indywidualnie uzgadniane w porozumieniu
z odpowiednim wojewodą626.
W ocenie przywoływanego wcześniej Kazimierza Barczyka, przewodniczącego
Rady Miasta Krakowa w latach 1990–1993 i jednego z twórców reform ustrojowych
w okresie transformacji, program pilotażowy stanowił swoistą przymiarkę do
zwiększenia kompetencji dużych miast. Miała to być swoista korekta odnosząca się
bezpośrednio do reform zainicjowanych przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, które ze
względu na możliwe trudności w poradzeniu sobie z wyzwaniami, nie obciążały
ośrodków miejskich dodatkowymi zadaniami627.
Kilka miesięcy później, 29 grudnia 1992 r. Michał Kulesza wystosował pierwszy
list do prezydentów 42 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, które miały
w przyszłości samodzielnie realizować zadania powiatu jako wyższego szczebla
samorządu terytorialnego 628. Wskazując, że jednym z głównych celów pilotażu
(nazwanego

wprost

„eksperymentalnym

rozwiązaniem”)

było

sprawdzenie

współdziałania rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej z administracją
samorządową realizującą przekazane jej zadania, pełnomocnik rządu zapowiedział
również planowane podstawy prawne całego przedsięwzięcia. Był to art. 35 ustawy
budżetowej na rok 1993, przyjętej 12 lutego 1993 r.629, a także stosowne rozporządzenie,
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Szerzej o pierwotnych zasadach programu pilotażowego w: M. Kulesza, Miejski program pilotażowy
administracji publicznej (omówienie ogólne), „Samorząd Terytorialny” 5 (1995), nr 12 (60), s. 71–78.
627
Zdaniem Kazimierza Barczyka niezastosowanie podziału na duże i małe gminy w ostatecznym kształcie
ustawy kompetencyjnej i ustaw samorządowych z 1990 r. było swego rodzaju zimnym prysznicem dla
rozentuzjazmowanych twórców samorządności terytorialnej. Zob. K. Barczyk (przewodniczący Rady
Miasta Krakowa w latach 1990–1993, radny miasta Krakowa I i II kadencji) – relacja ustna z 29 X 2019 r.
628
AZMUWK, UWK, spis 396/44, s. 123–129. Duże miasta zostały uznane za odpowiednie pole
obserwacyjne w zakresie konfrontacji projektowanych założeń reformy powiatowej z konkretnymi
możliwościami samorządu przede wszystkim ze względu sprzyjające ku temu warunki społeczne,
infrastrukturalne i formalno-prawne (m.in. istnienie rady miejskiej wybranej w wyborach powszechnych).
Z czasem liczba wytypowanych miast wzrosła do 46. Grupę tę stanowiły: Białystok, Bielsko-Biała,
Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice,
Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin,
Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Mysłowice, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rybnik,
Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Świętochłowice, Tarnów, Toruń,
Tychy, Wałbrzych, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/24,
t. 2, pismo sekretarza programu pilotażowego Sławomira Najningiera do prezydentów miast
uczestniczących w pilotażu z 4 VIII 1993 r.
629
Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz.U. nr 14, poz. 63 z późn. zm.). Sam art. 35
nie stanowił podstawy prawnej programu pilotażowego, ale poprzez zapowiedź wydania rozporządzenia
miał wobec niego charakter inicjalny. Z jego wykonaniem nie można było zwlekać poza 31 grudnia 1993
r., gdyż wtedy – podobnie jak cała ustawa budżetowa – tracił moc prawną. Wobec powyższego, za
Michałem Kuleszą należałoby przyjąć, że jedyną trwałą podstawą prawną pilotażu był art. 8 ustawy
o samorządzie terytorialnym i zawierane porozumienia same w sobie. Por. M. Kulesza, Miejski program
pilotażowy…, s. 74 i n.
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które było zapowiadane przez wyżej wskazany zapis, a ostatecznie podpisane przez
premier Hannę Suchocką 13 lipca 1993 r.630
Nie powinno być zaskoczeniem, że wśród odbiorców oferty przystąpienia do
programu pilotażowego znalazł się również prezydent Krakowa Józef Lassota.
W odesłanym do pełnomocnika rządu Michała Kuleszy piśmie wyraził on wstępny akces
reprezentowanego przez siebie miasta631. Został o tym poinformowany wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz, który następnie 3 lipca 1993 r. powołał Wojewódzki Zespół
Roboczy ds. Transformacji Zadań i Kompetencji Terenowej Administracji Rządowej na
czele z Mieczysławem Stypą, zastępcą dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie632. W jego skład weszli ponadto inni urzędnicy, w tym
kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz, który – notabene –
dwa dni później został upoważniony przez wojewodę do reprezentowania interesów
przyszłego powiatu krakowskiego i prowadzenia odpowiednich negocjacji 633. Zadaniem
tej specjalnej komórki miało być opracowanie materiałów dla potrzeb Urzędu Rady
Ministrów dotyczących aktualnej organizacji terenowej administracji rządowej
i przekazywania zadań na szczebel powiatowy z uwzględnieniem kosztów tej operacji634.
Koordynatorem pełnomocnika rządu Michała Kuleszy w zakresie prac zespołu
wojewódzkiego na obszarze województwa krakowskiego (jak również tarnowskiego,
nowosądeckiego, rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego) został mianowany
Wiktor Sowa635.
Po spełnieniu wyznaczonych zadań, prace nad przygotowaniem programu
pilotażowego przejął kolejny, niejako właściwy już Wojewódzki Zespół ds. Reformy
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji…
AZMUWK, UWK, spis 396/44, s. 119–121. W piśmie do prezydenta Krakowa zasygnalizowano, że
w celu przedstawienia założeń programu pilotażowego wojewodowie, w tym wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz, zostali zaproszeni do Urzędu Rady Ministrów, gdzie 6 I 1993 r. odbyło się spotkanie
z premier Hanną Suchocką i pełnomocnikiem rządu ds. reformy administracji publicznej Michałem
Kuleszą.
632
AZMUWK, UWK, spis 45/I/27, Zarządzenie nr 95/93 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 lipca 1993 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. transformacji zadań i kompetencji terenowej
administracji rządowej.
633
AZMUWK, UWK, spis 396/44, s. 261.
634
Powołanie tej specjalnej komórki wojewódzkiej stanowiło w istocie konsekwencję utworzenia 28 V
1993 r. przy Pełnomocniku Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej „centralnego” Zespołu
ds. Transformacji Zadań i Kompetencji Administracji Terenowej, na czele którego stanął Jerzy Sulimierski.
Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 1, pismo pełnomocnika rządu ds. reformy administracji publicznej
Michała Kuleszy do wojewodów z 26 VI 1993 r. dot. powołania Zespołu ds. Transformacji Zadań
i Kompetencji Administracji Terenowej.
635
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 1, pismo pełnomocnika rządu ds. reformy administracji publicznej
Michała Kuleszy do wojewodów z 1 VII 1993 r. dot. upoważnienia Wiktora Sowy do koordynowania prac
w wojewódzkich zespołach ds. transformacji zadań i kompetencji administracji terenowej.
631
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Administracji Publicznej, powołany zarządzeniem wojewody z dnia 9 sierpnia 1993 r.636
Przewodniczącym tego gremium został wicewojewoda krakowski Jerzy Miller, a w jego
składzie znaleźli się urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: dyrektor Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami Kazimierz Bujakowski, dyrektor Wydziału Zdrowia
Kazimierz Kapera, dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego Marian Molo, dyrektor
Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej Janusz Sepioł, dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych

Jerzy

Tarnawski,

dyrektor

Wydziału

Rozwoju

Gospodarczego

i Komunikacji Andrzej Wawrzycki, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru
Mieczysław Stypa, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej Tadeusz
Skiba, kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz i informatyk
wojewódzki Wiesław Matras. Do udziału w pracach zespołu mógł być ponadto
zapraszany przedstawiciel Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego 637.
W trakcie pierwszego posiedzenia tego komitetu zapewniono, że wszelkie
dotychczasowe inicjalne działania przy programie pilotażowym zostały zrealizowane
terminowo i wedle wymogów władz rządowych. Największym dotąd dokonaniem było
opracowanie raportu o sytuacji finansowej, wielkości zatrudnienia i wysokości płac
w jednostkach i podmiotach przewidzianych do przekazania samorządowi miasta.
Przyjąwszy harmonogram działań, przewodniczący Miller zapowiedział na koniec
spotkania, że kolejne narady odbywać się będą w terminach dostosowanych do bieżących
potrzeb638.

636

Powołanie zespołu wojewódzkiego stanowiło wykonanie zobowiązania nałożonego na wojewodę
krakowskiego przez ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Jana Rokitę. W piśmie z 29 VII 1993 r.
poinformował on bowiem przedstawicieli rządu w województwach o utworzeniu przez premier Hannę
Suchocką Zespołu Sterującego Programem Pilotażowym Reformy Administracji Publicznej z Michałem
Kuleszą jako przewodniczącym na czele. Sekretarzem został podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Sławomir Najningier, a na członków powołani zostali
podsekretarze stanu w poszczególnych resortach: Anna Urbanowicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Joanna Staręga-Piasek z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Wojciech Misiąg z Ministerstwa
Finansów, Witold Chodakiewicz z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Michał Jagiełło
z Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej Anna
Grzymisławska i dyrektor generalny Urzędu Rady Ministrów Mirosław Stec. W swoim piśmie Rokita
wezwał jednocześnie przedstawicieli rządu w terenie do powoływania zespołów wojewódzkich.
Przypomniał również, że tzw. rozporządzenie pilotażowe z 13 VII 1993 r. nakłada na wojewodów
obowiązek reprezentowania rządowej administracji ogólnej i specjalnej przy zawieraniu porozumień
z władzami miast. Zob, AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 2, pismo ministra – szefa Urzędu Rady
Ministrów Jana Rokity do wojewodów z 29 VII 1993 r. dot. informacji o powołaniu Zespołu Sterującego
Programem Pilotażowym Reformy Administracji Publicznej.
637
AZMUWK, UWK, spis 45/I/27, Zarządzenie nr 113/93 Wojewody Krakowskiego z dnia 9 sierpnia
1993 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji Publicznej.
638
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 2, protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy
Administracji Publicznej z 26 VIII 1993 r.
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Warto dodać, że w wyniku zmian kadrowych dokonywanych w Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie zarządzenie powołujące wspomniany wyżej zespół było
w późniejszym czasie dwukrotnie nowelizowane. 9 listopada 1994 r. na miejsce Jerzego
Millera przewodniczącym został p.o. dyrektora urzędu Kazimierz Bujakowski639,
a 2 sierpnia 1995 r. nastąpiły kolejne zmiany wewnątrz składu członkowskiego 640.
Prace nad przygotowaniem wdrożenia pilotażu w Krakowie nabierały coraz
szybszego tempa, nie tylko w ośrodku rządowej administracji wojewódzkiej, ale również
samorządowej641. 9 lipca 1993 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w której
wyraziła wolę przystąpienia do programu pilotażowego i przejęcia od administracji
rządowej

zadań

i

kompetencji

przede

wszystkim

w

zakresie:

szkolnictwa

ponadpodstawowego i podstawowego specjalnego, ochrony zdrowia, budowy
i utrzymania dróg, organizowania i prowadzenia instytucji kulturalnych, scalania,
wymiany i ewidencji gruntów, nadzoru weterynaryjnego,

architektonicznego,

budowlanego i w obrębie prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska
i przyrody oraz inspekcji sanitarnej i ochrony przeciwpożarowej. W dokumencie tym
zobowiązano również Zarząd Miasta Krakowa do podjęcia działań przygotowawczych
i określenia warunków dotyczących m.in. przejmowania etatów z administracji
państwowej i zagwarantowania finansowania transformowanych zadań na odpowiednim
poziomie642.
Po stwierdzeniu, że kontrola legalności powyższej uchwały nie wykazała
sprzeczności z prawem, wojewoda krakowski 24 sierpnia 1993 r. przesłał ów dokument
do Urzędu Rady Ministrów. Zaznaczył jednak przy tej okazji, że nie zawiera on
wymaganego zapisu, zgodnie z którym Rada Miasta Krakowa udzielałaby upoważnienia
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/38, Zarządzenie nr 122/94 Wojewody Krakowskiego z dnia 9 listopada
1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji
Publicznej.
640
AZMUWK, UWK, spis 45/I/59, Zarządzenie nr 83/95 Wojewody Krakowskiego z dnia 2 sierpnia
1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji
Publicznej.
641
Prezydent Krakowa Józef Lassota od samego początku z jednej strony realistycznie dostrzegał szereg
wyzwań związanych z pilotażem, z drugiej natomiast strony akcentował potencjalne korzyści, jakie mogła
przynieść partycypacja miasta w programie. Dał temu wyraz w wypowiedzi dla mediów, w której
zaznaczył: „wiemy, że będziemy dokładać z własnej kieszeni. Uznaliśmy jednak, że samorząd wreszcie
będzie miał wpływ na to, co dzieje się w służbie zdrowia, oświacie itd.”. J. Koral, Własny portfel, „Gazeta
Wyborcza” 1993, nr 199 (1278), z 26 VIII 1993 r., s. 2.
642
Uchwała nr XC/579/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie przejęcia przez Gminę
Kraków określonych zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej w ramach
programu pilotażowego Rady Ministrów, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3919, dostęp: 2 IV 2016 r.
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prezydentowi do zawarcia i podpisania porozumienia w imieniu gminy 643. Mając na
uwadze, że tego rodzaju brak formalny stanowił realną przeszkodę w sfinalizowaniu
pilotażu, wspomniane pełnomocnictwo zostało udzielone dwa miesiące później,
w uchwale z dnia 21 października 1993 r.644 Przy tej okazji radni krakowscy podjęli
również rezolucję, w której wskazali kierunki negocjacji projektu porozumienia,
proponując w jego zakresie m.in. trzymiesięczne wypowiedzenie przysługujące miastu
Kraków i możliwość rocznego jego wypowiedzenia przez wojewodę645.
Na wzór Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, również w strukturach Urzędu
Miasta Krakowa powołany został na mocy zarządzenia prezydenta miasta z 6 lipca
1993 r. Zespół zadaniowy ds. programu pilotażu reformy samorządowej. Na jego czele
stanął Kazimierz Trafas, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju, a członkami mianowani
zostali dyrektorzy wydziałów krakowskiego Magistratu, których zakres kompetencji
odpowiadał przejmowanym zadaniom646.
Warto przy tej okazji nadmienić, że 18 października 1993 r. Kraków był
gospodarzem konwentu prezydentów 46 największych miast, które zadeklarowały wolę
uczestniczenia w pilotażu. W specjalnym stanowisku uzgodnionym w trakcie spotkania
i ogłoszonym po jego zakończeniu potwierdzono gotowość udziału w programie przy
jednoczesnym oczekiwaniu od rządu, a w szczególności wojewodów i ministra finansów,
ścisłej współpracy i efektywnego współdziałania. W dokumencie podpisanym przez
włodarzy miast, w tym przez prezydenta Krakowa, wezwano reprezentantów terenowej
administracji

rządowej do

przedstawienia

samorządom rzetelnych

informacji

dotyczących etatów kalkulacyjnych i funduszu płac dla przejmowanych jednostek.
Zapowiedziano jednocześnie możliwość wyłączenia z zakresu przejmowanych zadań
tych kompetencji, na które nie otrzymano dotąd gwarancji uzyskania środków na ich
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 2, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
(wz. wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera) do dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów
Mirosława Steca z 24 VIII 1993 r. dot. informacji o uchwale Rady Miasta Krakowa wyrażającej
zainteresowanie przystąpieniem do programu pilotażowego.
644
Uchwała nr XCV/629/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 1993 r. w sprawie upoważnienia
Prezydenta Miasta Krakowa do podpisania porozumienia z Wojewodą Krakowskim o przejęciu zadań
i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Gminy, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3968, dostęp: 2 IV 2015 r.
645
Rezolucja nr 46/93 Rady Miasta Krakowa w sprawie porozumienia Prezydenta Miasta Krakowa
z Wojewodą Krakowskim o przejęciu zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania
organom Gminy, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
4155, dostęp: 2 IV 2016 r.
646
J. Szulborska-Łukaszewicz, Realizacja i skutki programu pilotażowego w Krakowie, „Zarządzanie
w Kulturze” 2007, t. 8, nr 7, s. 41 i n.
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wykonywanie (w tej kwestii wskazano zagadnienie ochrony przeciwpożarowej
i inspekcji sanitarnej) 647.
Omawiając proces przygotowania programu pilotażowego w Krakowie, nie
sposób nie wspomnieć o cyklu spotkań realizujących się w formule dwustronnych relacji
między wojewodą krakowskim (i jego urzędnikami) a reprezentantami organów
samorządu terytorialnego miasta z prezydentem na czele. Odbywały się one od końca
lipca 1993 r. w ośrodku recepcyjnym „Zielony Dół” na Woli Justowskiej. Szczegółowy
harmonogram spotkań wraz podejmowaną w ich trakcie tematyką prezentuje poniższe
zestawienie.

Tabela 22. Wykaz spotkań dotyczących programu pilotażowego reformy administracji publicznej
między wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem i przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie a prezydentem Krakowa Józefem Lassotą i reprezentantami Urzędu Miasta Krakowa

Data

27 VII 1993 r.

Główna tematyka spotkania
‒
‒
‒
‒

ustalenie liczby przejmowanych etatów i określenie limitu wynagrodzenia
zapowiedź podziału jednostek budżetowych podległych obecnie wojewodzie
plany uzgodnienia listy instytucji kultury niepodlegających przekazaniu miastu
zgoda na przejęcie podmiotów w zakresie opieki zdrowotnej (lecznictwo otwarte,
zakłady opieki zdrowotnej szkół wyższych i Huty im. Tadeusza Sendzimira)
‒ zobowiązanie do przedstawienia raportu o stanie jednostek przekazywanych

13 VIII 1993 r.

‒ ustalenie listy instytucji kultury niepodlegających przekazaniu samorządowi
miasta Krakowa: Filharmonia Krakowska, Cricoteka, Opera i Operetka,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Muzeum
Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne

2 IX 1993 r.

‒ ustalenie liczby etatów pozostających w Urzędzie Rejonowym w Krakowie dla
rozpatrywania spraw, w których stroną jest gmina Kraków
‒ zapowiedź ustalenia projektu protokołu uzgodnień dotyczących drogownictwa
‒ zapowiedź ustalenia zasad funkcjonowania i przekazania specjalistycznych
placówek oświatowych
‒ zobowiązanie do zredagowania do 20 IX 1993 r. projektu porozumienia ogólnego
pomiędzy wojewodą krakowskim a prezydentem Krakowa

29 IX 1993 r.

‒ przekazanie prezydentowi Krakowa projektu porozumienia
‒ zobowiązanie dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie do przedstawienia do 2 X 1993 r. projektu budżetu na rok 1994
jednostek przekazywanych
‒ zaplanowanie inwentaryzacji nieruchomości jednostek przekazywanych
‒ poinformowanie o sugestii wyrażonej przez Kolegium Rektorów Uczelni
Wyższych Miasta Krakowa o nieprzekazywaniu samorządowi Krakowa zakładów
opieki zdrowotnej działających przy uczelniach

647

AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 4, stanowisko konwentu prezydentów 46 miast Polski
uczestniczących w programie pilotażowym z 18 X 1993 r.
166

19 X 1993 r.

‒ sporządzenie protokołu rozbieżności w zakresie przekazania zadań i kompetencji
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich (brak uzgodnienia stanowisk w wyniku
nieobecności na spotkaniu przedstawiciela wojewody krakowskiego)
‒ ustalenie liczby etatów dotyczących spraw z zakresu drogownictwa na 556

Źródło: opracowanie własne na podst.: AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 4 i 5, protokoły ze spotkań
w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji administracji rządowej samorządowi miasta
Krakowa w ramach programu pilotażowego reformy administracji publicznej.

Spotkania dotyczące przygotowywania pilotażu reformy administracyjnej w Krakowie,
w których udział brał wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wraz z podległymi mu
pracownikami Urzędu Wojewódzkiego oraz prezydent Krakowa Józef Lassota ze swoimi
współpracownikami z Urzędu Miasta Krakowa, odbywały się dość systematycznie.
Kwestie, które były szeroko dyskutowane, a niejednokrotnie budziły też duże napięcia,
dotyczyły przede wszystkim ustaleń zakresu przejmowanych przez samorząd zadań
i kompetencji (w tym również konkretnych podmiotów i instytucji648) oraz uzgodnień
liczby etatów służących ich realizacji.
W październiku 1993 r. prace nad programem pilotażowym weszły w decydującą
fazę. W wielu miastach, zgodnie z prośbą premier Hanny Suchockiej wyrażoną na
naradzie z udziałem wojewodów, podjęto starania, by do 23 października 1993 r. (a więc
na tydzień przed ostatecznym terminem określonym w rozporządzeniu) sfinalizować
ustalenia między władzami samorządowymi a przedstawicielami terenowej administracji
rządowej649.

Gdy

w

Krakowie

trzymiesięczne

negocjacje

dobiegły

końca,

a wiceprezydent miasta i wicewojewoda krakowski zaakceptowali piąty wariant projektu
porozumienia, ustalono, że 27 października 1993 r. o godz. 13.00 w ośrodku recepcyjnym
„Zielony Dół” na Woli Justowskiej odbędzie się uroczyste podpisanie ostatecznej wersji

648

Punktem odniesienia w negocjacjach nad listą przekazywanych jednostek był wykaz sporządzony
bezpośrednio po tzw. spotkaniu strefowym w Urzędzie Rady Ministrów z udziałem wojewodów
i prezydentów miast biorących udział w programie pilotażowym, które odbyło się 25 VIII 1993 r. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 3, pismo zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Mieczysława Stypy do Jadwigi Machalskiej i Marcina Bajko z Zespołu
Sterującego Programem Pilotażowym w Urzędzie Rady Ministrów z 26 VIII 1993 r. dot. wykazu jednostek
podlegających przekazaniu gminie Kraków.
649
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 4, pismo dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Mirosława
Steca do wojewodów z 13 X 1993 r. dot. prośby o podpisanie porozumienia przed 23 X 1993 r. Realizując
tę sugestię, na którą zwróciła uwagę premier Hanna Suchocka podczas pożegnalnego spotkania
z wojewodami, prezydent Łodzi Grzegorz Palka jako pierwszy z przedstawicieli 46 miast pilotażowych
podpisał 15 X 1993 r. odpowiednie porozumienie z wojewodą łódzkim Waldemarem Bohdanowiczem.
Zob. J. Koral, Siła lojalności, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 239 (1318), z 12 X 1993 r., s. 2; E. Zientarska,
Zdążyć przed lewicą, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 243 (1322), z 16 X 1993 r., s. 2.
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dokumentu. Wysłano specjalne zaproszenia i poinformowano o tym fakcie lokalne
media650.
W tym samym dniu do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło pismo
dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Mirosława Steca datowane na
26 października 1993 r., a więc dzień, w którym powołany został koalicyjny rząd SDL–
PSL z Waldemarem Pawlakiem jako premierem na czele 651. W treści tego listu znalazło
się polecenie wstrzymania parafowania porozumień do czasu zajęcia w tej sprawie
stanowiska przez Radę Ministrów, uformowaną w skutek wyniku przyspieszonych
wyborów parlamentarnych z 19 września 1993 r. 652
W związku z powyższą informacją wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz podjął
decyzję o odwołaniu podpisywania porozumienia. Niemniej jednak prezydent Krakowa
Józef Lassota zdecydował się jednostronnie parafować dokument, o czym poinformował
media na konferencji prasowej653. Skutkiem takiego posunięcia było duże zamieszanie,
które przez kolejne dni zajmowało lokalne władze, społeczność i prasę. Włodarz miasta
przekonywał, że mimo braku podpisu wojewody, Urząd Rady Ministrów uznał
krakowską umowę pilotażową za ważną i obowiązującą. Informacji o tym, że Kraków
zaliczono rzekomo do grupy 29 miast, w których zawarte zostały porozumienia, nie
650

Tamże, t. 5, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Mirosława Chechelskiego do dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 26 X 1993 r.
dot. zawiadomienia o terminie podpisania porozumienia pilotażowego.
651
Już od końca 1992 r. w kierownictwie „Solidarności” rosła wrogość wobec rządu Hanny Suchockiej,
a początek 1993 r. przyniósł liczne protesty m.in. pracowników sfery budżetowej, nauczycieli, rolników
i górników. 8 IV 1993 r. do dymisji podał się minister rolnictwa Gabriel Janowski, co zapoczątkowało
proces destrukcji koalicji rządowej i przesądziło o przejściu Porozumienia Ludowego do opozycji. 19 V
1993 r. 52 posłów „Solidarności”, Chrześcijańskiej Demokracji, Porozumienia Centrum, Porozumienia
Ludowego i Ruchu dla Rzeczypospolitej złożyło wniosek o wotum nieufności wobec gabinetu Hanny
Suchockiej, który to został przyjęty 28 V 1993 r. W konsekwencji tego prezydent Lech Wałęsa na mocy
przepisów Małej Konstytucji postanowił rozwiązać parlament. Zob. A. Dudek, dz. cyt.; Zarządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. nr 27, poz. 285).
652
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, pismo dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Mirosława
Steca do wojewodów uczestniczących w programie pilotażowym z 26 X 1993 r. dot. wstrzymania
podpisywania porozumień pilotażowych. Jak podawały media, pismo z Urzędu Rady Ministrów
z poleceniem wstrzymania podpisywania porozumień pilotażowych było dużym zaskoczeniem dla władz
samorządowych uczestniczących w programie. Analogiczne komplikacje, jak w Krakowie, miały miejsce
m.in. w Słupsku. Premier Waldemar Pawlak przekonywał jednak, że jego celem nie było zaniechanie
pilotażu, ale „sprawdzenie na czym on polega”. D. Wielowieyska, Faks z jasnego nieba, „Gazeta
Wyborcza” 1993, nr 253 (1332), z 28 X 1993 r., s. 1; A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 61–73, 359. Utworzony
w wyniku nowego rozdania politycznego rząd koalicyjny prezentował wobec programu pilotażowego
i – w szerszym kontekście – wobec kierunków zmian w administracji publicznej dość niejednorodne
stanowisko. Polskie Stronnictwo Ludowe optowało za samorządowym województwem i przeciw
powiatom. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej, co ciekawe, w istocie nie opowiadał się w wyraźny
sposób przeciwko wprowadzeniu powiatów. Zob. K. Pietrzyk, art. cyt., s. 129.
653
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Mirosława Chechelskiego do Biura Reformy Administracji Publicznej
Urzędu Rady Ministrów z 3 XI 1993 r.
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potwierdzał natomiast reprezentant rządu w terenie 654. W obliczu takiej sytuacji, budzącej
uzasadnione wątpliwości, postanowiono ostatecznie uciąć wszelkie spekulacje.
W „Informacji Bieżącej” z 10 listopada 1993 r. wydawanej przez Biuro Reformy
Administracji Publicznej jednoznacznie zakomunikowano, że „po dokładnej analizie
prawnej dokumentów porozumienia dokonanej w Urzędzie Rady Ministrów okazało się,
iż w Krakowie nie doszło do podpisania porozumienia (…) ze względu na niespełnienie
niektórych wymaganych przesłanek”655.
W drugim dniu premierostwa Waldemara Pawlaka, Rada Ministrów na czele
której

stał,

przyjęła

nowelizację

i wprowadzonego w życie za

rozporządzenia

pilotażowego

opracowanego

poprzedniego gabinetu Hanny Suchockiej656.

W dokumencie tym wprowadzono dwie kluczowe poprawki. Po pierwsze, zawieranie
dotychczasowych porozumień zawieszono do 30 listopada 1993 r., a po drugie, termin
podpisywania umów między wojewodami a prezydentami miast na nowych zasadach
określono do 20 grudnia 1993 r. Tego rodzaju zmiany – jak tłumaczył w piśmie do
wojewodów dyrektor generalny Urzędu Rady Ministrów Mirosław Stec – dawały
zainteresowanym stronom więcej czasu na wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności
i możliwość dostosowania poczynionych ustaleń do przyjmowanych równocześnie
założeń budżetów miast na rok 1994657. Argumentacja ta nie przekonała jednak opozycji
i środowisk samorządowych658, w tym władz Krakowa, które wyraziły swoją dezaprobatę
w formie listu prezydenta Lassoty i rezolucji Rady Miasta Krakowa 659.
654

ab, Program pilotażowy. Zdaniem URM – Kraków jednak podpisał, „Gazeta Krakowska” 45 (1993),
nr 257 (13 869), z 5 XI 1993 r., s. 1 i n.
655
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, Informacja Bieżąca. Biuro Reformy Administracji Publicznej –
Program Pilotażowy, nr 16/93, z 10 XI 1993 r.
656
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być
przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także
zasad i trybu przekazania (Dz.U. nr 103, poz. 471).
657
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, pismo dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Mirosława
Steca do wojewodów uczestniczących w pilotażu z 4 XI 1993 r. dot. nowelizacji rozporządzenia
pilotażowego.
658
Środowiska samorządowe wyrażały dezaprobatę wobec działań rządu na różnych płaszczyznach.
Zahamowanie pilotażu krytykowano m.in. na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, podczas zjazdu
radnych dziewięciu polskich metropolii, który odbył się 5 XI 1993 r. w Gdańsku, a także 28 XI 1993 r.
w trakcie konferencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Poznaniu. D. Wielowieyska, Pilotaż
z hamulcem, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 255 (1334), z 30 X–1 XI 1993 r., s. 2; J. Koral, Pilotaż, wróć,
„Gazeta Wyborcza” 1993, nr 259 (1338), z 5 XI 1993 r., s. 3; A. Rędzińska, Dziewięć gniewnych miast,
„Gazeta Wyborcza” 1993, nr 260 (1339), z 6 XI 1993 r., s. 2; W. Bogaczyk, Nie bójta się wójta, „Gazeta
Wyborcza” 1993, nr 278 (1357), z 29 XI 1993 r., s. 3.
659
W przyjętej 5 XI 1993 r. rezolucji Rada Miasta Krakowa uznała decyzję wstrzymującą program
pilotażowy jako wyraz nieufności rządu wobec władz samorządowych. Radni przekonywali, że „reforma
samorządowa jest już mocno spóźniona i dalsze jej odkładanie jest niepotrzebnym trwonieniem czasu,
ludzkiego wysiłku i publicznych pieniędzy”. Zob. Rezolucja nr 47/93 Rady Miasta Krakowa z dnia
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Po kilku dniach 8 listopada 1993 r. premier Waldemar Pawlak w swoim exposé
na forum Sejmu RP powiedział: „Szczegółowo analizujemy zakres i sposób
wprowadzania tzw. programu pilotażowego. Dotychczasowe prace nie pozwalają jednak
uznać koncepcji powiatów samorządowych oraz ewentualnych zmian w podziale
administracyjnym za w pełni przygotowaną. Rząd będzie kontynuował dotychczasowe
prace”660. Natomiast w czasie debaty senackiej, która odbyła się 19 listopada 1993 r.
minister – szef Urzędu Rady Ministrów Michał Strąk przekonywał, że nowo
ukonstytuowany gabinet będzie wprowadzał reformy bez pośpiechu, w odpowiednim
tempie, z uwzględnieniem społecznych interesów i przewidując możliwie szeroki zakres
dobrowolności661.
Dnia 30 listopada 1993 r. Rada Ministrów z premierem Waldemarem Pawlakiem
na czele przyjęła kolejne rozporządzenie nowelizujące podstawy prawne pilotażu
przygotowane przez poprzedni rząd 662. Zasadniczą zmianę dokonaną w tym dokumencie
stanowiło niemal pięciokrotne zwiększenie liczby instytucji wyłączonych a priori
z możliwości przekazania ich prowadzenia władzom samorządowym. Decyzją rządu
wprowadzono duże ograniczenia w zasadach przejmowania niektórych zadań
i kompetencji, czego przykładem było chociażby przyjęcie zasady, zgodnie z którą
szkolnictwo ponadpodstawowe miało być przez wojewodów przekazywane nie odgórnie,
a dobrowolnie, na wniosek prezydenta miasta. Zmniejszono również środki na realizację
programu pilotażowego – z przeszło 14 bilionów starych złotych do 8 bilionów663.

5 listopada 1993 r., BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
4156, dostęp: 13 IV 2017 r. Prezydent Krakowa Józef Lassota wystosował ponadto specjalny list do szefa
rządu, w którym pisał: „decyzja Pana Premiera, a w konsekwencji decyzja rządu, którym Pan kieruje,
dotycząca wstrzymania podpisywania porozumień w sprawie przejmowania zadań w zakresie programu
pilotażowego wzbudza głębokie zaniepokojenie”. Stwierdziwszy, że obrany kierunek polityki polegający
na wyhamowaniu reformy ma podtekst polityczny, włodarz miasta zapowiedział również możliwość
„wystąpienia na drogę prawną” na wypadek anulowania nowym rozporządzeniem Rady Ministrów
dotychczasowych regulacji prawnych. Zob. J.Św., Kraków zdążył przed zakazem, „Dziennik Polski”
49 (1993), nr 257 (15019), z 5 XI 1993 r., s. 2.
660
Sejm III Rzeczypospolitej, II kadencja, Sprawozdanie Stenograficzne 2 pos. z 8 XI 1993 r., wypowiedź
premiera Waldemara Pawlaka, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d
0fa/cea5d9e566ae02d1c12574e4003f51a8?OpenDocument, dostęp: 18 VII 2019 r.
661
Senat III Rzeczypospolitej, III kadencja, Sprawozdanie Stenograficzne 5 pos. z 19 XI 1993 r.,
wypowiedź ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Michała Strąka, http://ww2.senat.pl/k3/dok/sten/
005/005sten.htm, dostęp: 22 VII 2019 r.; D. Wielowieyska, Pilotaż popuścili, „Gazeta Wyborcza” 1993,
nr 271 (1349), z 20–21 XI 1993 r., s. 1, 3.
662
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być
przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także
zasad i trybu przekazania (Dz.U. nr 115, poz. 510).
663
M. Kulesza, Miejski program pilotażowy…, s. 75 i n.; J. Koral, Pilotaż wybiórczy, „Gazeta Wyborcza”
1993, nr 280 (1359), z 1 XII 1993 r., s. 3.
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W związku z poczynionymi w ośrodku rządowym powyżej omówionymi
zmianami, prace nad przygotowaniem krakowskiego porozumienia pilotażowego
rozciągnęły się na kolejne miesiące 664. 16 listopada 1993 r. prezydent Krakowa Józef
Lassota wystosował do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera pismo zawierające
wykaz spraw dotyczących zasad i trybu przekazywania poszczególnych zadań, które
wymagają

określonego

stanowiska

wojewody

i

ewentualnie

kontynuowania

negocjacji665.
W zakresie instytucji kulturalnych ciągle nieuzgodniona pozostawała liczba
etatów przekazywanych z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego.
Ustaleń wymagało również zabezpieczenie kosztów ewentualnych remontów obiektów
zabytkowych podjętych przed dniem wejścia w życie porozumienia. Przedstawiciele
krakowskiego magistratu zasugerowali również możliwość uzupełnienia umowy
deklaracją woli dotyczącą wspólnego finansowania wybranych projektów i wydarzeń
artystycznych, takich jak – przykładowo – premiery teatralne. W kwestiach dotyczących
drogownictwa zwrócono uwagę na różnicę w liczbie ustalonych etatów kalkulacyjnych,
których to samorząd miasta zamierzał przejąć o 31 mniej w stosunku do tego, co
zaproponował wojewoda. Wynikało to z niechęci przejmowania wyodrębnionej części
Rejonu Utrzymania Mostów wraz z siedzibą przy ul. Dekerta, przede wszystkim ze
względu na brak zaplecza technicznego w tym lokalu. O zwiększenie liczby etatów
zawnioskowano natomiast w sprawach dotyczących nadzoru budowlanego. Kalkulacja
przygotowana przez Wydział Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta Krakowa została
zaakceptowana zarówno przez kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie, jak
i dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie. Ostateczna zgoda wojewody krakowskiego miała być zatem jedynie
formalnością. Zagadnienie ochrony zdrowia w porozumieniu pilotażowym wymagało
jeszcze – podobnie, jak w innych sprawach – uzgodnień etatowych i ustosunkowania się
przedstawicieli terenowej administracji rządowej co do propozycji, aby miasto Kraków

664

W innych miastach pilotażowych, podobnie jak w Krakowie, przystąpiono również do dalszych
negocjacji. Niemniej jednak trzy spośród nich, niejako w proteście przeciwko zmianom poczynionym przez
nową ekipę rządową, postanowiły wycofać się z udziału w programie. 14 XII 1993 r. taką decyzję podjęły
władze Chorzowa, 22 XII 1993 r. – Grudziądza, a 30 XII 1993 r. – Sosnowca. Zob. J. Regulski, Samorząd
III Rzeczypospolitej…, s. 148; J. Szulborska-Łukaszewicz, art. cyt., s. 41; M. Kulesza, Miejski program
pilotażowy…, s. 76 i n.
665
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wicewojewody
krakowskiego Jerzego Millera z 16 XI 1993 r. dot. wykazu spraw dotyczących nieuzgodnionych zasad
i trybu przekazywania poszczególnych zadań w ramach programu pilotażowego.
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przejęło kompetencje organu założycielskiego w zakresie zawierania kontraktów na
świadczenia zdrowotne666.
Duże kontrowersje wzbudzały ciągle plany przejęcia przez samorząd miasta
Krakowa instytucji kulturalnych. Środowiska artystyczne skupione wokół krakowskich
teatrów oraz przedstawiciele muzeów i bibliotek wystosowali oficjalny protest przeciwko
realizacji programu pilotażowego w Krakowie w zakresie kultury. Niechęć do zmiany
charakteru podmiotów – z państwowego na gminny – motywowano przede wszystkim
obawami związanymi z niedostatecznym ich finansowaniem. Obok zarzutu braku
konsultacji nad projektem porozumienia, wysuwano również argumenty utraty przez
wspomniane instytucje ponadregionalnej rangi667.
Wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz pozostawał – jak sam przyznał – w trudnej
sytuacji. Z jednej strony liczył się z głosem środowisk artystycznych Krakowa – miasta
kultury i sztuki, z drugiej natomiast był zwolennikiem decentralizacji państwa
i oddawania władzom samorządowym tych kompetencji, które z logicznego punktu
widzenia powinny do nich przynależeć 668. Mając to na uwadze, podczas spotkania
z ministrem kultury i sztuki Kazimierzem Dejmkiem w listopadzie 1993 r., zaproponował
prowadzenie Teatru im. Juliusza Słowackiego i Teatru Lalki i Maski „Groteska” wspólnie
z prezydentem Krakowa Józefem Lassotą w trybie współzarządzania669. Pomimo
zaakceptowania sugerowanego rozwiązania, kilka dni później z Urzędu Rady Ministrów
dotarła informacja, że oba wspomniane teatry i dodatkowo Teatr Ewy Demarczyk zostały
666

Tamże.
J. Szulborska-Łukaszewicz, art. cyt., s. 42 i n. Protesty wobec przejmowania przez samorząd instytucji
kultury występowały nie tylko w Krakowie. Jeszcze zanim program pilotażowy wszedł w życie, w sierpniu
1993 r. prezes Związku Artystów Scen Polskich Andrzej Łapicki przekonywał w prasie, że w związku
z realizacją pilotażu wielu teatrom w Polsce grozi upadek. Jego zdaniem gminy nie mogły zagwarantować
odpowiedniego finansowania tych instytucji. Przedstawiciele Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
podnosili ponadto argument, że radni gminni nie są kompetentni w sprawach kultury i nie mają pojęcia
o funkcjonowaniu i potrzebach teatrów. W opozycji do tych głosów ówczesny wiceminister kultury Michał
Jagiełło widział natomiast w programie pilotażowym dużą szansę dla szeroko rozumianych ośrodków
kultury, wobec których funkcję mecenasa miały odtąd przejąć samorządy. M. Cichy, Cała scena w ręce
gmin, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 186 (1265), z 11 VIII 1993 r., s. 9; A. Lesiak, Czy leci z nami pilot,
„Gazeta Wyborcza” 1993, nr 216 (1295), z 15 IX 1993 r., s. 9.
668
Poparcie dla decentralizacji wojewoda Tadeusz Piekarz wyraził m.in. 17 V 1993 r. w przemówieniu na
spotkaniu regionalnym wojewodów Polski południowej w Modlnicy O swoim stosunku do rozwoju idei
samorządności w kontekście realizacji programu pilotażowego mówił później również m.in. na posiedzeniu
wojewodów i prezydentów miast we Wrocławiu. Zob. AZMUWK, UWK, 45/I/35, wystąpienie wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza na spotkaniu regionalnym wojewodów Polski południowej w Modlnicy
17 V 1993 r.; AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 2, wystąpienie wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
na posiedzeniu wojewodów i prezydentów miast 26 VIII 1994 r. we Wrocławiu na temat realizacji
programu pilotażowego w Krakowie.
669
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do
podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Michała Jagiełły z 12 XI 1993 r. dot. przejmowania
instytucji kultury w ramach programu pilotażowego.
667
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wyłączone z programu pilotażowego. Oznaczało to, że ministerstwo wycofało się
z wynegocjowanej formuły i odtąd instytucje te miały pozostawać pod zarządem
wojewody krakowskiego bez żadnego udziału samorządu miasta Krakowa. W jednej
z lokalnych gazet prezydent Krakowa skomentował tę decyzję w następujący sposób:
„odnoszę wrażenie, że intencją nowej ekipy rządowej było całkowite utrącenie idei
pilotażu, a teraz, wobec zdecydowanej postawy samorządów, następuje swoiste
rozmiękczenie”670.
Na

kilka

dni

przed

wyznaczoną

datą

podpisania

porozumienia

na

znowelizowanych zasadach odbyły się dwa dwustronne spotkania przedstawicieli Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa. 13 grudnia 1993 r. ostatecznie
ustalono listę jednostek przekazywanych samorządowi Krakowa z zakresu pomocy
społecznej. Miasto zobowiązało się ponadto do realizowania potrzeb pomocy
stacjonarnej dla samotnych matek we własnym zakresie. Z zagadnienia geodezji
i gospodarki gruntami671 zabezpieczono środki na 56 etatów kalkulacyjnych
i zobowiązano się do sukcesywnej komunalizacji nieruchomości w okresie jednego roku,
tj. do 31 grudnia 1994 r. Do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
przeznaczono 15 etatów kalkulacyjnych i zapowiedziano pomoc w przeszkoleniu nowych
kadr przez służby wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Dwustronne
spotkanie przyniosło również uzgodnienie o nieprzekazywaniu samorządowi zadań
dotyczących nadzoru nad jakością wody pitnej i żywności przynależnych Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej672.
Negocjacje były kontynuowane również następnego dnia. Przysłowiową „kością
niezgody” okazały się ponownie sprawy z zakresu kultury, o czym świadczą rozbieżności
dotyczące źródeł finansowania remontów obiektów zajmowanych przez instytucje

670

mel, mat, Pilotaż pełen zagadek. Prezydent Lassota zdziwiony i oburzony, „Dziennik Polski” 49 (1993),
nr 279 (15041), z 2 XII 1993 r., s. 3. Z programu pilotażowego wyłączone zostały również inne instytucje
kultury, m.in. Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Krakowski Dom Kultury.
671
Warto nadmienić, że zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami były już wcześniej przejęte przez
samorząd miasta Krakowa na mocy porozumienia podpisanego 2 XII 1991 r. Pomimo, że ocena realizacji
tych zobowiązań wykazała pewne problemy (np. zaległości we wprowadzaniu zmian do operatu ewidencji
gruntów), dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Kazimierz Bujakowski uznawał kontynuację wykonywania tych zadań w ramach pilotażu reformy
administracji publicznej za uzasadnioną. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 2, opinia odnośnie
kontynuowania porozumienia pilotażowego w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami.
672
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 5, protokół ze spotkania zespołów Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa oraz administracji specjalnej w sprawie uzgodnienia porozumienia
pilotażowego w dniu 13 XII 1993 r.
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artystyczne. Ciągle też – jak to, mówiąc potocznie, na Kraków przystało – „targowano
się” o etaty kalkulacyjne i wysokość deklarowanych środków finansowych.
Przykładowo, na przekazane zadania realizowane w obrębie służby zdrowia miasto
domagało się 13 etatów, co stanowiło nader duży dysonans względem proponowanego
przez wojewodę jednego etatu. Z kolei w zakresie drogownictwa Urząd Wojewódzki
w Krakowie określił potrzeby na 52 mld złotych, a magistrat domagał się na ten cel
57 mld złotych. Obok nierozstrzygniętych jeszcze sporów, spotkanie z 14 listopada
1993 r. zaowocowało też konkretnymi ustaleniami, do których zaliczyć można m.in.
decyzję o nieprzekazywaniu samorządowi Krakowa szkół artystycznych i medycznych,
przy jednoczesnej zgodzie na przejęcie prowadzenia burs 673.

3.1.2. POROZUMIENIE PILOTAŻOWE W KRAKOWIE I JEGO REALIZACJA
Obie strony miały świadomość, że w obrębie nieuzgodnionych kwestii należy podjąć
zintensyfikowane działania, gdyż na długie negocjacje nie można było sobie pozwolić ze
względu na ograniczenia czasowe. Zbliżał się bowiem określony w znowelizowanym
przez rząd Waldemara Pawlaka rozporządzeniu finalny termin podpisywania porozumień
pilotażowych. Po podjęciu ostatecznych decyzji, wystosowawszy odpowiednie
zaproszenia, w Krakowie obydwaj sygnatariusze – wojewoda Piekarz i prezydent Lassota
– dwustronnie sygnowali umowę w ostatnim możliwym dniu, tj. 20 grudnia 1993 r.
o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej674.
Parafowany dokument cechuje się złożoną strukturą. W jego skład wchodzi
bowiem część zasadnicza ujęta w 14 rozbudowanych paragrafach i dodatkowo 5 równie
obszernych załączników. Obok podpisów prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
i wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza pod porozumieniem znalazła się również
adnotacja o tym, że jego treść została uzgodniona 20 grudnia 1993 r. z Kuratorem
Oświaty w Krakowie Jerzym Lackowskim, a trzy dni wcześniej z komendantem

673

Tamże, protokół ze spotkania zespołów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa
oraz administracji specjalnej w sprawie uzgodnienia porozumienia pilotażowego w dniu 14 XII 1993 r.
674
Tamże, zaproszenie wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 14 XII 1993 r. na uroczystość
podpisania porozumienia pilotażowego. Jak relacjonowały media, analogiczne dokumenty podpisano
również w pozostałych miastach objętych programem pilotażowym. Zakres zadań i kompetencji
opcjonalnie przejmowanych przez poszczególne samorządy różnił się jednak w zależności od
poczynionych ustaleń z odpowiednim wojewodą. Z możliwości prowadzenia szkół ponadpodstawowych
zupełnie zrezygnowały władze Łodzi, a w Radomiu przejęte zostały tylko licea, bez techników. Zob.
J. Koral, Gra w ciemno, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 297 (1376), z 21 XII 1993 r., s. 3; J. Koral,
I. Janikowska, Skaczemy w pilotaż, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 298 (1377), z 22 XII 1993 r., s. 3.
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wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Józefem Janusiem, Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie Stanisławem Kalitą oraz
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie Andrzejem Gaczołem675.
W pierwszym zdaniu porozumienia, stanowiącego przedmiot analizy i istotę
niniejszego rozdziału, zadeklarowano, że działający w imieniu administracji rządowej
wojewoda krakowski przekazuje, a działający z upoważnienia Rady Miasta Krakowa
prezydent przejmuje do wykonywania zadania i kompetencje enumeratywnie wyliczone
w załączonej liście. Rzeczony wykaz podzielony został na trzy części, zgodnie
z kryterium podmiotowym, czyli według dotychczasowych dysponentów powierzonych
spraw: po pierwsze, rejonowych organów rządowej administracji ogólnej, po drugie,
wojewodów, a po trzecie, organów rządowej administracji specjalnej. W kolejnym
załączniku wypisane zostały jednostki organizacyjne administracji rządowej, które
podlegały przekazaniu samorządowi miejskiemu wraz z adekwatnymi nieruchomościami
określonymi precyzyjnie w następnym apendyksie. Umowa pilotażowa uzupełniona
została również szczegółowymi zasadami finansowania zadań, które zostały przejęte –
zarówno w zakresie wysokości środków, jak i trybu przekazywania dotacji. Do
porozumienia dołączono również osobną umowę z 20 grudnia 1993 r. w sprawie
udostępnienia części zasobu geodezyjnego i kartograficznego do dyspozycji miasta
Krakowa i wykaz dróg krajowych w odniesieniu do których ich budowa, modernizacja,
utrzymanie, ochrona oraz organizacja ruchu ma być realizowana przez samorząd
w porozumieniu z organami administracji rządowej dotychczas nimi zarządzającymi 676.
Spośród licznej grupy zadań transferowanych odtąd na rzecz władz
samorządowych miasta Krakowa wymienić należy przede wszystkim te, które miały
kluczowe znaczenie w kontekście podstawowych założeń pilotażu. W celu ich
usystematyzowania, zostały one ujęte w poniższej tabeli. Warto poczynić uwagę, że
wspomniane zestawienie zawiera także skrótowy wykaz przejętych jednostek
organizacyjnych administracji rządowej, które okazywały się niezbędne do realizowania
niektórych kompetencji wynikających z porozumienia.

675

Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa…
676
Tamże, Załączniki nr 1–5.
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Tabela 23. Wykaz ważniejszych zadań i kompetencji administracji rządowej przekazanych organom
samorządowym miasta Krakowa na podstawie porozumienia pilotażowego z 20 XII 1993 r. wraz
z przejętymi jednostkami
Dziedzina

Ważniejsze zadania

Przekazane jednostki

służba
zdrowia

‒ prowadzenie publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
‒ umieszczanie chorych na gruźlicę w szpitalach,
sanatoriach i innych zakładach
‒ przymusowe leczenie dzieci i młodocianych
chorych na gruźlicę

‒ 4 zespoły opieki zdrowotnej,
w tym łącznie 79 podległych
odpowiednio jednostek
(przychodnie rejonowe,
poradnie stomatologiczne,
ośrodki rehabilitacyjne, punkty
lekarskie)

pomoc
społeczna

‒ prowadzenie domów pomocy społecznej
i ośrodków
opiekuńczych o zasięgu ponadlokalnym

‒ 2 domy pomocy społecznej
‒ 1 ośrodek interwencji
kryzysowej

oświata

‒ zakładanie, prowadzenie i utrzymywanie
publicznych szkół ponadpodstawowych
i placówek oświatowych oraz przedszkoli
i szkół specjalnych
‒ określanie granic obwodów publicznych szkół
podstawowych
‒ likwidacja szkoły lub placówki publicznej
‒ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
i umieszczanie dziecka w rodzinie zastępczej

‒ 26 liceów ogólnokształcących
‒ 2 międzyszkolne baseny
pływackie
‒ 11 młodzieżowych centrów
kultury
‒ 5 ośrodków sportowych
‒ 2 bursy
‒ 4 szkoły podstawowe specjalne
‒ 1 przedszkole specjalne

kultura

‒ prowadzenie instytucji kultury
‒ ustanawianie miejskiego konserwatora
zabytków
‒ powierzanie zabytku w opiekę społecznym
opiekunom

‒ 8 jednostek, w tym: 2 muzea,
Biuro Wystaw Artystycznych,
3 teatry, Capella Cracoviensis
i Państwowa Instytucja
Artystyczna „Estrada
Krakowska”

zarząd
dróg

‒ wykonywanie uprawnień zarządcy dróg
krajowych i wojewódzkich w granicach
administracyjnych miasta wraz z planowaniem
i finansowaniem ich budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony

‒ 7 jednostek, w tym: 4 Rejony
Dróg Miejskich, Zakład
Zabezpieczenia Ruchu
Drogowego, Rejon Utrzymania
i Budowy Dróg, wyodrębniona
część Zarządu Wojewódzkiej
Dyrekcji Dróg Miejskich

ruch
drogowy

‒ zatwierdzanie projektów organizacji ruchu
‒ dokonywanie rejestracji pojazdów i wydawanie
dowodów rejestracyjnych oraz tablic
rejestracyjnych
‒ przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub
zbyciu pojazdu
‒ wycofanie z ruchu pojazdu
‒ zatrzymywanie uprawnień do kierowania
pojazdami

—
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prawo
budowlane

‒ wydawanie pozwoleń na budowę
‒ wstrzymanie robót budowlanych
‒ przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu
budowlanego
‒ wydawanie decyzji o nakazie przymusowej
rozbiórki
‒ przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu
budowlanego do użytku
‒ sprawowanie nadzoru urbanistycznobudowlanego
‒ sprawowanie nadzoru techniczno-budowalnego

—

geodezja

‒ realizacja zadań państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej
‒ prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
‒ dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości
‒ przeprowadzanie scalenia i wymiany gruntów

—

ochrona
przeciwpożarowa

‒ wykonywanie czynności kontrolnorozpoznawczych w zakresie kontroli
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

—

sprawy
komornicze

‒ prowadzenie na wniosek komornika
dochodzenia w celu ustalenia majątków i
dochodów dłużnika

—

sprawy
cywilne

‒ orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk
‒ przyjmowanie podań o nadanie obywatelstwa
polskiego oraz o zezwolenie na zmianę
obywatelstwa polskiego

—

Źródło: opracowanie własne na podst.: Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą
Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa…

Analiza powyższego zestawienia dowodzi, że zakres spraw przekazanych przez
wojewódzką administrację rządową wydawał się odpowiadać podstawowym założeniom
programu pilotażowego, zgodnie z którym w gestii samorządów miały się odtąd znaleźć
te zadania, których wykonywanie z zasady powinno im przynależeć. Nie ulega
wątpliwości, że w tej kategorii mieściło się zarówno prowadzenie szkół i placówek
oświatowych, jak również zarządzanie drogami w mieście, czy też wydawanie pozwoleń
na budowę. Naturalnym też wydaje się, przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia,
że władze komunalne powinny prowadzić chociażby taką instytucję kultury, jak Muzeum
Historyczne – nomen omen – Miasta Krakowa.
Jak już zostało wspomniane, w jednym z załączników do porozumienia określono
zasady finansowania zadań objętych pilotażem. Podstawowe założenie było takie, że
wysokość środków finansowych – przekazywanych w formie dotacji celowej na zadania
celowe – miała wynikać wprost z ustawy budżetowej na rok 1994 dla województwa
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krakowskiego677. Zastrzeżono dodatkowo, że nie zakłada się ani wzrostu zatrudnienia,
ani też podwyżek płac. Zgodnie bowiem z wytycznymi Ministerstwa Finansów, środki
na wynagrodzenia miały być utrzymane na poziomie z grudnia 1993 r. W zakresie trybu
przekazywania dotacji przez wojewodę postanowiono przyjąć system ratalny z wypłatą
nie później niż do 25. dnia każdego miesiąca. Zobowiązania finansowe przejętych
jednostek budżetowych, które powstały w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1993 r. miały
być natomiast spłacane w ramach funduszy określonych w ustawie budżetowej
i przeznaczonych na działalność podmiotów, które zostały przejęte przez samorząd
w ramach pilotażu. Obie strony zapowiedziały ponadto podjęcie starań o uzyskanie
dotacji celowej z budżetu państwa na spłatę zadłużenia jednostek objętych
porozumieniem678.
W kontekście finansowania realizacji programu pilotażowego kluczowe
znaczenie miały zapisy paragrafu 5 porozumienia, poprzez które zapowiedziano, że
corocznie, ale nie później niż do końca trzeciego kwartału upływającego roku, będą
ustalane zasady kalkulacji środków i tryb ich przekazywania. W analogiczny sposób
uzgadniane miały być również kwoty dotacji na zadania przejęte przez miasto Kraków.
Wysokość środków określona była w formie aneksu do porozumienia, podpisanego przez
obie strony679.
Wypełniając powyższe założenia, tego rodzaju dokument – stanowiący
zasadnicze uzupełnienie krakowskiego porozumienia – parafowany został 30 grudnia
1993 r. Na podstawie uchwały Rady Ministrów o projekcie ustawy budżetowej na rok
1994 określono kwoty dotacji na zadania przejęte przez samorząd miasta Krakowa 680.

677

Warto nadmienić, że w przypadku zwiększenia budżetu, jakim dysponował wojewoda, zobowiązał się
on do odpowiedniego podniesienia wysokości przekazywanych środków, również na zadania zlecone, o ile
przyznane zwiększenie obejmowało zadania objęte porozumieniem pilotażowym. Ustawa budżetowa
z 1995 r. ustaliła w art. 17 dotacje celowe na zadania pilotażowe w wysokości około 9 bln starych złotych.
Zob. A. Borodo, dz. cyt., s. 130 i n.; M. Janeczek, System finansów publicznych samorządu gminnego
w Polsce, w: Samorząd terytorialny w okresie przemian…, s. 116–119.
678
Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa…, Załącznik nr 4.
679
Tamże, § 5. Przywołane zapisy wprowadziły również zasadę stałego, dwustronnego informowania się
w zakresie przebiegu finansowania zadań objętych pilotażem. Wojewoda krakowski zobowiązany został
do przekazywania prezydentowi Krakowa comiesięcznych danych dotyczących stosunku przekazywanej
przezeń kwoty dotacji do wysokości otrzymanych na ten cel środków z budżetu państwa. Włodarz miasta
miał natomiast przesyłać do przedstawiciela rządu w terenie sprawozdania z wykorzystania dotacji na
finansowanie zadań objętych porozumieniem.
680
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, aneks do porozumienia zawartego 20 XII 1993 r. pomiędzy
wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem a prezydentem Krakowa Józefem Lassotą w sprawie
przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom
gminy Kraków dotyczący określenia kwot dotacji w 1994 r. na przejęte zadania.
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Wysokość rzeczonych środków wraz z liczbą etatów kalkulacyjnych prezentuje poniższe
zestawienie.

Tabela 24. Kwoty dotacji dla gminy Kraków w 1994 r. przeznaczone na zadania przejmowane
w ramach porozumienia pilotażowego z 20 grudnia 1993 r. (w mln starych złotych)
Plan wydatków na 1994 r.
Dział

Nazwa
ogółem

31

budownictwo

70

w tym wynagrodzenia
osobowe

Liczba etatów
kalkulacyjnych

2 900

—

—

gospodarka komunalna

57 160

9 005

240,0

79

oświata i wychowanie

179 030

96 470

2 374,0

83

kultura i sztuka

38 410

7 665

209,0

85

ochrona zdrowia

288 099

159 835

4 372,0

86

opieka społeczna

10 650

3 803

98,0

91

administracja państwowa

3 916

2 348

67,3

580 165

279 126

7 360,3

razem

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, aneks do porozumienia zawartego 20 XII 1993 r. pomiędzy
wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem a prezydentem Krakowa Józefem Lassotą w sprawie
przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom
gminy Kraków dotyczący określenia kwot dotacji w 1994 r. na przejęte zadania.

Suma dotacji na realizowane przez samorząd Krakowa zadania pilotażowe wyniosła
w 1994 r. ogółem 580 mld 165 mln starych złotych. Największa część środków – niemal
połowa spośród wszystkich funduszy przekazanych z budżetu wojewody – dotyczyła
zakresu ochrony zdrowia. Niespełna trzecia część całościowej kwoty dotacji przypadła
natomiast na wykonywanie zadań związanych z oświatą. Warto również zauważyć, że
wysokość finansowania poszczególnych działów (określających w klasyfikacji
budżetowej rodzaj działalności) korelowała w dużej mierze z przypisaną im liczbą etatów
kalkulacyjnych.
Omawiając będące istotą programu pilotażowego porozumienie między
wojewodą krakowskim a prezydentem Krakowa, należy zwrócić uwagę na kilka zapisów,
które od samego początku miały fundamentalne znaczenie prawno-ustrojowe, albo też
okazały się być nader istotne w późniejszej praktyce. Paragraf 2 zapowiadał, że o ile
transformowane na samorząd Krakowa zadania i kompetencje będą wymagały wydania
decyzji administracyjnej, to właściwym organem do jej podpisania był prezydent miasta.
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W paragrafie 6 zastrzeżono natomiast, że nadzór nad realizacją poszczególnych założeń
porozumienia sprawowany miał być przez administrację rządową na podstawie
kardynalnego w tym względzie art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym.
W rzeczonym dokumencie znalazły się również zapisy dotyczące jego wypowiedzenia.
Możliwość taka przysługiwała każdej ze stron na koniec kwartału kalendarzowego, nie
wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od nabrania mocy obowiązującej, co nastąpiło
1 stycznia 1994 r.681 Należy dodać, że wejście w życie porozumienia pilotażowego
pociągało za sobą w konsekwencji wygaszenie omówionego we wcześniejszym rozdziale
porozumienia z 27 grudnia 1990 r.682 i zmianę porozumienia z 15 grudnia 1992 r. 683
Analizując komentarze po podpisaniu krakowskiego porozumienia pilotażowego,
stwierdzić można, że zostało ono przyjęte w sposób dość różnorodny, szczególnie wśród
przedstawicieli władz samorządowych miasta. Radni zasiadający w Komisji Zdrowia
z Barbarą Bubulą na czele podnosili argument, że niejasne pozostawały zasady
finansowania zadań dotyczących służby zdrowia. Inni członkowie Rady Miasta Krakowa
przekonywali o dużym potencjale Krakowa i wypływających z niego realnych
możliwości samodzielnego prowadzenia szkół i utrzymania własnego lecznictwa.
Pojawiały się również takie głosy, szczególnie w środowisku centroprawicowym,
zgodnie z którymi pilotaż uznawano za dużą szansę, którą należało wykorzystać z tego
względu, że następna taka możliwość mogła się nie powtórzyć w najbliższych latach.
Prezydent Lassota stwierdzał natomiast w lokalnych mediach, że jakkolwiek było to
wydarzenie bezprecedensowe, które w swojej istocie stanowiło duży krok w stronę
decentralizacji państwa, to jednak dawało się odczuć pewne niepokoje, przede wszystkim
w zakresie nieuzgodnionego ciągle trybu spłaty zadłużenia przejętych jednostek684.
W sprawozdaniu z działalności Zarządu Miasta Krakowa za 1993 r. wyraził z kolei
nadzieję, że pod kontrolą samorządu przejęte instytucje i jednostki organizacyjne będą

681

Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa…, § 2, 6, 11–13.
682
Porozumienie pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Krakwie a Prezydentem Miasta
Krakowa zawarte w dniu 27 grudnia 1990 r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia
niektórych spraw z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1991 r., nr 2, poz. 12; z 1992,
nr 2, poz. 21).
683
Porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa zawarte w dniu
15 grudnia 1992 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi…
684
Warto nadmienić, że decyzja w sprawie spłaty przez rząd zadłużenia szkół ponadpodstawowych, które
mogły być opcjonalnie przejęte przez samorządy w ramach programu pilotażowego, została podjęta przez
gabinet Waldemara Pawlaka już po podpisaniu porozumień, w ostatnich dniach grudnia 1993 r. Zob. (jol),
Rząd spłaci, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 301 (1380), z 27 XII 1993 r., s. 2.
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funkcjonowały sprawniej, a środki przeznaczone na ich utrzymane będą wydawane
bardziej racjonalnie 685.
Do realizacji podpisanego pod koniec 1993 r. porozumienia przystąpiono –
zgodnie z umową – w styczniu 1994 r. Zarówno ośrodek terenowej administracji
rządowej, jak i czynnik samorządowy ustaliły listy urzędników upoważnionych do
przekazania i odbioru dokumentacji i mienia. Z ramienia Urzędu Miasta Krakowa do
sprawy tej delegowano 17 pracowników reprezentujących 12 wydziałów 686, natomiast
z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stosowne pełnomocnictwa otrzymali dyrektorzy
5 wydziałów, a także dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej
w Krakowie687. Przejmowanie stosownych dokumentów oraz majątku ruchomego
i nieruchomości zajmował poszczególnym jednostkom kolejne tygodnie. Proces ten
poświadczany był w formie spisów zdawczo-odbiorczych688.
W pierwszych miesiącach realizacji eksperymentalnego programu pilotażowego
w Krakowie pojawiały się od czasu do czasu pewne problemy, których przyczyny tkwiły
głównie w rozbieżnym sposobie interpretowania zapisów porozumienia. Przykładowo,
3 stycznia 1994 r. prezydent Krakowa w wystosowanym do kierownika Urzędu
Rejonowego w Krakowie piśmie zwrócił uwagę, że dotąd nie została mu przekazana
dokumentacja i składniki mienia niezbędne do wykonywania zadań wynikających m.in.
z ustaw o obywatelstwie polskim, o zmianie imion i nazwisk oraz prawa o ruchu
drogowym689. Odpowiedź przesłana trzy dni później zawierała informację, że po
pierwsze, co do zasady wspomniany list nie powinien być wysłany na adres urzędu
rejonowego lecz wojewody, a po drugie, z przekazaniem spraw, o których pisał włodarz
miasta, nie wiązało się przejęcie żadnej dokumentacji, ani też żadnego mienia. Z tego
685

AZMUWK, UWK, spis 387/11, sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta Krakowa w 1993 r.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo prezydenta Krakowa (z upoważnienia dyrektora Magistratu
Ryszarda Rutkowskiego) do dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Mirosława Chechelskiego z 11 I 1994 r. dot. listy osób upoważnionych do odbioru
dokumentacji i mienia w imieniu prezydenta Krakowa.
687
Tamże, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Mirosława Chechelskiego do dyrektora Magistratu Ryszarda Rutkowskiego z 31 I 1994 r. dot. listy osób
upoważnionych do odbioru dokumentacji i mienia w imieniu wojewody krakowskiego.
688
Przykładowo, 12 i 21 I 1994 r. obydwie zainteresowane strony – dyrektorzy Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzy Tarnawski oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Krakowa Danuta Glondys – podpisały łącznie 3 spisy zdawczo-odbiorcze związane z przejęciem akt
osobowych dyrektorów państwowych instytucji kultury oraz dokumentacji rejestrowej i finansowej tychże
podmiotów. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Tarnawskiego do Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie z 24 I 1994 r. informujące o przekazaniu dokumentacji instytucji kultury.
689
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do kierownika Urzędu
Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza z 3 I 1994 r. dot. nieprzekazania dokumentacji i mienia
w związku z przejętymi przez miasto Kraków w porozumieniu pilotażowym zadaniami i kompetencjami.
686
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więc powodu nie doszło też do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego według
stanu na dzień 31 grudnia 1993 r. Miało to być ustalone w toku negocjacji i – jak
przekonywał kierownik Eugeniusz Roganowicz – zaakceptowane przez przedstawicieli
samorządu miasta Krakowa690.
Duże problemy rodziły się również na gruncie finansowania przejętych przez
samorząd zadań. 28 stycznia 1994 r. do wojewody krakowskiego wpłynęło pismo
prezydenta Lassoty zawierające krytyczne uwagi dotyczące oceny realizacji pilotażu
w skali pierwszego miesiąca rozliczeniowego, tj. do 25 stycznia 1924 r. W okresie tym
budżet gminy zasilony został niespełna 26 mld złotych, co odbiegało od miesięcznej
wysokości dotacji uzgodnionej w porozumieniu i określonej na 33,4 mld złotych. Jak
twierdził włodarz miasta, powyższa sytuacja skutkowała tym, że władze samorządowe
zmuszone były uzupełnić brakujące środki – przeznaczane przede wszystkim na płace –
z własnych rezerw691.
Do powyższych uwag odniósł się osobiście wojewoda Piekarz, który
przekonywał, że choć przekazana kwota stanowiła faktycznie tylko 3/4 docelowej stawki
miesięcznej, to jednak finansowanie pilotażu odbywało się ściśle według ustalonych
w ramach porozumienia zasad. Stopień realizacji planu dotacji uzależniony był bowiem
od wysokości środków w budżecie wojewody, a te na dzień 25 stycznia 1994 r. wynosiły
zaledwie 3,8% w wymiarze całego roku. Mając na uwadze fakt, że Ministerstwo
Finansów zapewniło wojewodę, że do końca miesiąca otrzyma kolejną transzę (na tyle
wysoką aby mógł dysponować środkami w wysokości 6,5% rocznego budżetu), ten
postanowił uzupełnić dotację przekazywaną miastu Kraków w związku z realizacją zadań
pilotażowych. Mimo tych zabiegów, wydzielona kwota pod względem nominalnym
ciągle nie odpowiadała miesięcznej stawce 692. Kilka dni później, 27 stycznia 1994 r. na
konto Urzędu Wojewódzkiego z budżetu centralnego wpłynęło jednak dodatkowe 50 mld
złotych, dzięki czemu wojewoda Piekarz mógł odpowiednio zwiększyć fundusze dla
samorządu krakowskiego, dokładnie o kolejne 5 mld 390 mln złotych 693.

690

Tamże, pismo kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 6 I 1994 r. dot. nieprzekazania dokumentacji i mienia w związku z przejętymi
przez miasto Kraków w porozumieniu pilotażowym zadaniami i kompetencjami.
691
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 28 I 1994 r. zawierające uwagi po miesiącu realizacji programu pilotażowego w Krakowie.
692
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 3, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 18 IV 1994 r. dot. finansowania programu pilotażowego.
693
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo wicedyrektora Biura ds. Administracji Publicznej Urzędu
Rady Ministrów Zofii Stawowiak do wojewodów z 24 I 1994 r. dot. zwiększenia środków na zadania
pilotażowe.
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Wysokość środków przeznaczonych na program pilotażowy w kontekście
pierwszego kwartału jego realizacji przestawiała się ostatecznie w następujący sposób.

Tabela 25. Przebieg przekazywania przez wojewodę krakowskiego dotacji dla samorządu miasta
Krakowa na realizację zadań przejętych w porozumieniu pilotażowym w pierwszym kwartale 1994
r. (w mln starych złotych)
Z budżetu wojewody
Okres

Z budżetu kuratora oświaty

Przekazana
kwota

Wysokość
miesięcznej
dotacji

Stopień
realizacji

Przekazana
kwota

Wysokość
miesięcznej
dotacji

Stopień
realizacji

styczeń 1994 r.

31 364,00

33 394,75

93,92%

16 676,00

14 955,00

111,51%

luty 1994 r.

42 247,00

33 394,75

126,51%

30 564,00

14 955,00

204,37%

marzec 1994 r.

34 657,00

33 394,75

103,70%

1 974,82

14 955,00

13,20%

dodatkowo
na podwyżki płac

5 638,07

—

—

2 448,00

—

—

łącznie
za I kwartał 1994
r.

113 906,07

100 184,25

113,70%

51 622,82

44 865,00

115,15%

Źródło: oprac. własne na podst. AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 3, pismo wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty z 18 IV 1994 r. dot. finansowania programu
pilotażowego.

Z powyższego zestawienia wynika, że w okresie trzech miesięcy wdrażania pilotażu
w Krakowie, jedynie w przypadku pierwszego z nich wysokość przesłanych przez
wojewodę środków w stosunkowo niewielkim stopniu odbiegała od uzgodnionej stawki
miesięcznej. Późniejsze transze były przekazywane nie tylko terminowo, ale również
z nadwyżką. Ogółem, w omawianym pierwszym kwartale 1994 r. rachunek
krakowskiego magistratu zasilony został kwotą niemal 114 mld złotych z budżetu
wojewody (co stanowiło 114% wykonania finansowania w pierwszych trzech
miesiącach) i przeszło 51,5 mld złotych z budżetu kuratora oświaty (co oznaczało
zrealizowanie założonego planu w 115%).
Pomimo powyższej przytoczonych, względnie dobrych danych, relacje między
krakowskim samorządem a ośrodkiem terenowej administracji rządowej można było
w tym czasie określić jako dość napięte. Prezydent Lassota zarzucał wojewodzie
stosowanie niewłaściwych przeliczników przy dokonywaniu kalkulacji podwyżek dla
pracowników zakładów opieki zdrowotnej objętych pilotażem. Konsekwencją tego miało
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być zaniżenie przezeń przyznanych dotacji694. 14 kwietnia 1994 r. „Dziennik Polski”
informował natomiast, że Urząd Miasta Krakowa postanowił zwrócić się do Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, aby jego pracownicy telefonicznie informowali
o dokonaniu przelewu środków na zadania pilotażowe. Dzięki temu samorząd mógł
uruchamiać finansowanie przejętych jednostek z własnych funduszy, w formie
kredytowania, zanim transza od wojewody (mającego rachunek w NBP) wpłynęła na
konto magistratu (obsługiwane przez BPH). Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego
przekonywali natomiast, że finansowanie zadań i kompetencji pilotażowych realizowane
jest terminowo, a ewentualne opóźnienia mają swoją przyczynę w dalszym, niezależnym
od administracji rządowej sposobie rozdysponowywania środków przez władze
samorządowe695.
Na formułowane zarzuty odpowiedział osobiście wojewoda Piekarz. W jednym
z pism do prezydenta Lassoty zwrócił on uwagę przede wszystkim na konieczność
rzetelnego prezentowania przez urzędników krakowskiego magistratu wszelkich danych
dotyczących wdrażania programu pilotażowego. W tym kontekście uznał za nieuczciwe
formułowanie stwierdzenia, jakoby niemal całość otrzymywanych dotacji przeznaczana
była na wypłaty dla osób zatrudnionych w przejętych podmiotach, podczas gdy
w rzeczywistości środki na wynagrodzenia stanowiły około 2/3 całościowej kwoty.
Wojewoda krakowski dał również do zrozumienia, że w obliczu trudów realizacji
reformy potrzebna jest rozwaga i większy spokój, a błędne informacje przekazywane do
mediów nie służą dobrze tej sprawie. Swoje pismo zakończył apelem do włodarza
Krakowa, aby ten „wpłynął na klimat wdrażania porozumienia pilotażowego”696.
Przedkładając dyrektorowi generalnemu Urzędu Rady Ministrów podsumowanie
z trzymiesięcznej realizacji pilotażu, wojewoda krakowski zaznaczył, że władze
samorządowe Krakowa postrzegają program jako próbę ich skompromitowania w oczach
społeczeństwa. Taka postawa wynikać miała głównie z problemów dotyczących
694

Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 24 III 1994 r. dot. dotacji na podwyżki dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej objętych pilotażem.
695
J.Św., Telefoniczny pilotaż, „Dziennik Polski” (50) 1994, nr 86 (15151), z 14 IV 1994 r., s. 6.
696
AZMUWK, UWK, spis 45/I/24, t. 3, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 18 IV 1994 r. dot. finansowania programu pilotażowego. Warto odnotować, że
podobne konflikty między rządowym a samorządowym ośrodkiem władzy lokalnej rodziły się również
w innych miastach objętych programem pilotażowym, m.in. w Rzeszowie i Tarnowie. Świadczy o tym list
dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Mirosława Steca do wojewodów datowany na 1 II 1994 r.,
w którym zasygnalizowano, że do władz centralnych wpływają niepokojące sygnały od prezydentów
dotyczące wysokości przekazywanych im środków. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo
dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Mirosława Steca do wojewodów z 1 II 1994 r. dot.
sygnalizowanych problemów z finansowaniem zadań pilotażowych; M. Gędek, Pilotaż zagrożony, „Gazeta
Wyborcza” 1994, nr 114 (1498), z 18 V 1994 r., s. 2.
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finansowania przejmowanych zadań i kompetencji. Przekazywane przez wojewodę
środki – choć zależne bezpośrednio od możliwości budżetu państwa – były w ocenie
samorządu

niewystarczające.

Konstruktywną

współpracę

utrudniały

ponadto

oczekiwania wyższych płac i postulaty pełnego pokrycia zadłużenia jednostek objętych
pilotażem na stan z 31 grudnia 1993 r., mimo że w rozporządzeniu pilotażowym władze
centralne zobowiązały się do ponoszenia przez Skarb Państwa skutków długów
powstałych przed 1 lipca 1993 r.697
W podobne, niezbyt optymistyczne nastroje, wpisywała się ocena realizacji
pilotażu dokonana przez urzędników wojewody w pierwszym kwartale 1994 r.
W wypełnionym kwestionariuszu zaznaczono bowiem, że w porównaniu do stanu sprzed
zainicjowania omawianego programu w żadnej z dziedzin nie odnotowano poprawy
w wykonywaniu przejętych zadań, a w zakresie ochrony zdrowia zauważono wręcz
wyraźne pogorszenie698.
Jak się okazało, była to w pewnym sensie zapowiedź dalszego rozwoju
wypadków, które przybrały niemal kryzysowy charakter. Prezydent Krakowa od marca
1994 r. zwracał się do wojewody krakowskiego z kolejnymi pismami, w których
kwestionował sposób naliczania funduszy przeznaczonych na realizację zadań
pilotażowych w zakresie lecznictwa. Włodarz miasta przekonywał, że w przyznanym
limicie na wypłatę dodatku i podwyżki wynagrodzeń brakowało kwoty 1,8 mld starych
złotych699, a pozostałe fundusze na przejęte placówki zostały błędnie wyliczone
w wyniku przedstawienia przez Urząd Wojewódzki w Krakowie nieprawidłowych
i niekompletnych danych za rok 1993. Wobec powyższego prezydent Lassota wyraził
przekonanie o konieczności renegocjacji porozumienia pilotażowego w zakresie
finansowania przejętych placówek lecznictwa. Jak dalej przekonywał, jeżeli nie ulegnie
zmianie dotychczasowa, niechętna postawa terenowej administracji rządowej, to będzie
on zmuszony do rozważenia możliwości złożenia wniosku o wycofanie się z pilotażu
w zakresie ochrony zdrowia 700.

697

AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do dyrektora
generalnego Urzędu Rady Ministrów Marka Ungiera z 23 III 1994 r. dot. podsumowania trzymiesięcznej
realizacji programu pilotażowego.
698
Tamże, kwestionariusz Zespołu ds. reformy administracji publicznej z oceną realizacji pilotażu na dzień
31 III 1994 r.
699
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 23 III 1993 r. dot. zaniżenia kwoty na dodatek i podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zakładów
opieki zdrowotnej przejętych w ramach porozumienia pilotażowego.
700
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 18 V 1994 r. dot. problemów z finansowaniem pilotażu w zakresie służby zdrowia.
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Zastrzeżenia prezydenta Krakowa i propozycja ponownego uzgodnienia
wielkości środków przekazywanych na lecznictwo nie pozostały bez odpowiedzi ze
strony wojewody. Tadeusz Piekarz przypomniał bowiem, że dotacja na służbę zdrowia
w kwocie 288,1 mld starych złotych została dwustronnie uzgodniona, a następnie
zaakceptowana przez władze samorządowe Krakowa w grudniu 1993 r. Niemniej jednak,
w obliczu sygnalizowanych problemów postanowił on przekazać z wyprzedzeniem
w maju 1994 r. dodatkowe środki w wysokości 5 mld złotych przeznaczone do działu
ochrona zdrowia701.
Wobec coraz bardziej pogłębiającego się kryzysu w służbie zdrowia głos zabrały
branżowe organizacje, związki i stowarzyszenia. W maju 1994 r. swoje stanowisko w tej
sprawie wyraziła Okręgowa Rada Lekarska. Przewodniczący tegoż gremium dr n. med.
Jan Ciećkiewicz napisał w piśmie do wojewody Piekarza, że jakkolwiek samorząd
lekarski poparł ideę pilotażu polegającego na decentralizacji zadań i odpowiedzialności,
to napawają niepokojem przedstawione wyliczenia, które nie gwarantują utrzymania
działalności przejętych przez miasto ośrodków zdrowia na dotychczasowym poziomie.
Wyraziwszy przekonanie o stosunkowo niewielkich rozbieżnościach i możliwości
szybkiego dojścia do porozumienia przy dobrej woli obu stron, zwrócono się
równocześnie z apelem o zrozumienie inicjatywy prezydenta Krakowa i podjęcie
renegocjacji warunków pilotażu702.
Podobny postulat wobec wojewody krakowskiego wysunął Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a dokładniej działający w jego
strukturach Sekretariat Ochrony Zdrowia Regionu Małopolska. Stojący na jego czele
Jacek Kukurba wezwał do jak najszybszych, ponownych uzgodnień w zakresie
finansowania lecznictwa przejętego przez miasto w ramach pilotażu, aby uniknąć
wikłania spraw służby zdrowia w toczącą się kampanię wyborczą 703. Należy bowiem

701

Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 20 V 1994 r. dot. problemów z finansowaniem pilotażu w zakresie służby zdrowia.
702
Tamże, pismo przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Jana Ciećkiewicza do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 13 V 1994 r. dot. problemów z realizacją porozumienia
pilotażowego w zakresie służby zdrowia.
703
Tamże, pisma przewodniczącego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność” Jacka Kukurby do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 23 V 1994 r.
i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Tadeusza Kołaczyka z 24 V 1994 r. dot. renegocjacji
porozumienia pilotażowego w zakresie służby zdrowia. Jak zaznaczył Kukurba, NSZZ „Solidarność”
wielokrotnie postulował przeprowadzenie ponownych negocjacji, szczególnie w zakresie odpowiedniego
zabezpieczenia środków na leczenie specjalistyczne dla mieszkańców sąsiednich gmin.
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zauważyć,

był

to

czas

bezpośrednio

poprzedzający

wybory

samorządowe

przeprowadzone 19 czerwca 1994 r.704
Wojewoda krakowski dostrzegał formułowane postulaty, niemniej jednak
przypominał, że podpisane 20 grudnia 1993 r. porozumienie zawierało zapis, który
stanowił, że może być ono renegocjowane po upływie 1 roku. Co więcej, wprowadzenie
tej regulacji nastąpiło z inicjatywy strony samorządowej705. Szukając sposobu wyjścia
z kryzysowej sytuacji, z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wyszła propozycja
spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa706. Dwustronna narada
z udziałem dyrektorów Wydziałów Zdrowia obu urzędów odbyła się 1 czerwca 1994 r.
W jej trakcie przedstawiono stanowiska oraz powzięto następujące ustalenia:
–

urzędnicy wojewody zobowiązali się do przeanalizowania metod kalkulacji
środków zaprezentowanych przez przedstawicieli samorządu;

–

środki na podwyżki płac w 1994 r. zostały wyliczone przez Wydział Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie danych otrzymanych|
z jednostek podlegających przejęciu, przy czym te same podmioty przekazały
do Urzędu Miasta Krakowa inne dane, co stało się bezpośrednim powodem
rozbieżności w obliczeniach;

–

zgodnie z wyliczeniami sporządzonymi w Urzędzie Miasta Krakowa kwota
27 mld starych złotych na badania specjalistyczne dla gmin ościennych
została zawyżona w stosunku do rzeczywistych potrzeb707.

W wyniku powyższych uzgodnień pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uznali, że fundusz płac w sporządzonej przez Urząd
Miasta Krakowa kalkulacji został zawyżony o przeszło 3,3 mld starych złotych.
Dodatkowo, ośrodek samorządowy wyodrębnił 6,9 mld starych złotych w ramach
funduszu świadczeń socjalnych i 2,2 mld starych złotych na usługi transportowe, mimo
że środki te miały być ujęte w grupie pozostałych kosztów i nie powinny stanowić
osobnych kategorii. Marian Molo, dyrektor wspomnianego wydziału, zaznaczył ponadto,
704

A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 77–84, 361.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 1, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do
przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Tadeusza Kołaczyka z 24 V 1994 r. z odpowiedzią na postulaty
renegocjacji porozumienia pilotażowego w zakresie służby zdrowia. Wojewoda Piekarz zwrócił ponadto
uwagę, że osobą uprawnioną do podejmowania rozmów jest prezydent Krakowa Józef Lassota, gdyż to on
został upoważniony przez Radę Miasta Krakowa i on sygnował w imieniu samorządu Krakowa
porozumienie.
706
Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 23 V 1994 r. z propozycją spotkania dyrektorów Wydziałów Zdrowia UWK i UMK.
707
Tamże, protokół rozmów przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie z 1 VI 1994 r. dot. problemów z realizacją pilotażu w zakresie służby zdrowia.
705
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że „jeżeli chodzi o wysokość funduszu płac, to przekazaliśmy szczegółowo sposób jego
wyliczenia. Z materiału przekazanego przez gminę Kraków nie sposób dociec, skąd
bierze się różnica. W tej sytuacji należy uznać za prawidłowe nasze wyliczenia, chyba,
że z Urzędu Miasta Krakowa otrzymamy dane szczegółowe, pozwalające na ich analizę
porównawczą”708.
Należy

wspomnieć,

że

sygnalizowany

wcześniej

problem

leczenia

specjalistycznego i wykonywania badań diagnostycznych dla mieszkańców gmin
ościennych znalazł rozwiązanie w porozumieniu zawartym 2 sierpnia 1994 r. między
wojewodą krakowskim a prezydentem Krakowa. W dokumencie tym ustalono, że
powyższe świadczenia będą wykonywane przez 4 zespoły opieki zdrowotnej, które
zostały przejęte przez miasto w ramach porozumienia pilotażowego. Środki finansowe na
realizację tych zdań miał zapewnić wojewoda i przekazywać je w trybie ratalnym do
10. dnia miesiąca, wedle kalkulacji sporządzonej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta
Krakowa709.
Przekazanie przez wojewodę z wyprzedzeniem dodatkowych środków,
dwustronne spotkania, wzajemne wyjaśnienia i poczynione w ich rezultacie wspólne
uzgodnienia sprawiły, że konflikt między dwoma ośrodkami władzy lokalnej dotyczący
realizacji pilotażu w zakresie ochrony zdrowia dalej już nie eskalował, a z czasem
całkowicie wręcz wygasł. Nierozwiązanym pozostawał ciągle problem rosnącego
zadłużenia jednostek lecznictwa. W ciągu pierwszego półrocza 1994 r. zobowiązania
finansowe przejętych przez miasto ośrodków zdrowia wzrosły o niemal 66% – z 15,3 mld
do 25,4 mld starych złotych710.
Po okresie 6-miesięcznej realizacji programu pilotażowego w Krakowie ogólny
przebieg jego finansowania przedstawiał się następująco.

708

Tamże, kalkulacja Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 23 VI
1994 r. dot. wysokości środków na zadania przekazane gminie Kraków w ramach programu pilotażowego.
709
Tamże, t. 2, porozumienie z 2 VIII 1994 r. między wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem
a prezydentem Krakowa Józefem Lassotą dot. zasad i trybu przekazywania środków finansowych na
świadczenia w zakresie leczenia specjalistycznego i diagnostyki dla mieszkańców gmin poza obszarem
gminy Kraków. Jak zapisano w §4, omawiane porozumienie miało obowiązywać łącznie z porozumieniem
pilotażowym z 20 XII 1993 r. W tym celu zastosowano mechanizm wstecznej mocy jego obowiązywania,
tj. od 1 I 1994 r.
710
Tamże, rozliczenie dotacji celowych z budżetu Wojewody Krakowskiego i Kuratora Oświaty na
realizację programu pilotażowego w pierwszym półroczu 1994 r. wraz ze stanem zobowiązań finansowych
jednostek objętych programem pilotażowym.
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Tabela 26. Rozliczenie dotacji celowych z budżetu wojewody krakowskiego i kuratora oświaty na
realizację programu pilotażowego w pierwszym półroczu 1994 r. (w mln starych złotych)

Plan dotacji
wg aneksu
z 30 XII
1993 r.

Dział

Plan dotacji
wg stanu na dzień
8 IV

17 VI

30 VI

Środki
przekazane
1 I – 30 VI
1994 r.

Stan
wykonania
planu
półrocznego

1994 r.
31

budownictwo

2 900

2 900

2 900

2 900

1 507,5

104,0%

70

gospodarka
komunalna

57 160

132 160

134 705

134
705

55 364,0

82,2%

79

oświata
i wychowanie

179 030

175 644

175 644

191
263

115 693,0

121,0%

83

kultura
i sztuka

38 410

38 410

40 631

40 631

21 539,2

106,0%

85

ochrona
zdrowia

288 099

288 099

335 188

335
188

175 308,0

104,6%

86

opieka
społeczna

10 650

10 650

11 682

11 682

5 810,9

99,5%

91

administracja
państwowa

3 916

3 518

4 139

4 139

1 836,4

88,7%

580 165

651 381

704 889

720
508

377 059,0

104,7%

razem

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 2, rozliczenie dotacji celowych z budżetu wojewody
krakowskiego i kuratora oświaty na realizację programu pilotażowego w pierwszym półroczu 1994 r.

Analizując powyższe zestawienie, zauważyć można, że przyjęty w aneksie
z 20 grudnia 1993 r. plan dotacji celowych na realizację pilotażu ulegał w ciągu kolejnych
miesięcy kilkukrotnym zmianom. 1 kwietnia 1994 r. budżet wojewody krakowskiego
został – zgodnie z wcześniej przedstawionym projektem – zwiększony o dodatkowe
środki na modernizację dróg krajowych w wysokości 75 mld starych złotych. Skutkiem
tego było poszerzenie zakresu zadań powierzonych samorządowi miasta Krakowa
i wzrost przekazanych na ten cel dotacji w dziale „gospodarka komunalna” 711. Ponadto,
w

związku

z

wyłączeniem

z

programu

711

pilotażowego

Bursy

Szkolnictwa

Tamże, t. 1, pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Misiąga do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 5 I 1994 r. dot. projektu ustawy budżetowej na rok 1994 i zwiększenia
budżetu wojewody; pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Zenona
Dereszkiewicza do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 10 I 1994 r. dot. przeznaczenia nakładów
włączonych do budżetu województwa krakowskiego. Dodatkowe środki miały zostać przeznaczone na
modernizację dróg krajowych na obszarze miasta Krakowa pokrywających się w ciągu ulic:
Radzikowskiego, Opolskiej, 29 Listopada, Lublańskiej i Dłuskiego (obecnie Okulickiego) wraz
z przecinającymi je węzłami.
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Ponadpodstawowego nr 2, wydatki w dziale „oświata i wychowanie” zostały zmniejszone
o kwotę 3,7 mld starych złotych. Równocześnie jednak do tego samego działu dokonano
przesunięcia środków z działu „administracja państwowa” w wysokości 398 mln starych
złotych712.
W czerwcu 1994 r. nastąpiło kolejne zwiększenie środków w budżecie
województwa krakowskiego z tytułów jednorazowej wypłaty po 200 tys. starych złotych
na 1 zatrudnionego za grudzień 1993 r. oraz podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia
i 1 czerwca 1994 r. W związku z powyższym finansowanie zadań pilotażowych wzrosło
ogółem o nieco ponad 53,5 mld starych złotych713. Dodatkowo, środki na wzrost płac
w obrębie działu „oświata i wychowanie” przekazało również Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Po uwzględnieniu tych zmian plan dotacji na realizację programu
pilotażowego zamknął się pod koniec czerwca 1994 r. w kwocie 720,5 mld starych
złotych. W skali 6 miesięcy stan wykonania finansowania zarysował się ogółem na
poziome 104,7%714.
Relacje wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z samorządem miasta
Krakowa zarysowały się również na płaszczyźnie sprawowanego przezeń nadzoru nad
realizacją programu pilotażowego. 7 maja 1994 r. poinformował on prezydenta Krakowa
Józefa Lassotę, że z dniem 12 maja 1994 r. podległe mu służby rozpoczną czynności
kontrolne w jednostkach właściwych dla realizacji zadań i kompetencji przekazanych na
podstawie zawartego porozumienia715. Zakres przeprowadzonych w 1994 r. kontroli
porządkuje poniższe zestawienie.

712

Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 8 IV 1994 r. z informacją o zwiększeniu budżetu wojewody i dotacji na zadania pilotażowe.
713
Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 17 VI 1994 r. dot. zwiększenia budżetu województwa krakowskiego.
714
Tamże, t. 2, rozliczenie dotacji celowych z budżetu wojewody krakowskiego i kuratora oświaty na
realizację programu pilotażowego w pierwszym półroczu 1994 r.
715
Tamże, t. 1, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 7 V 1994 r. z zapowiedzią przeprowadzenia kontroli realizacji programu pilotażowego. Nadzór nad
realizacją przez miasto zadań i kompetencji stanowiących przedmiot porozumienia regulował § 6
porozumienia pilotażowego. Zgodnie z tymi zapisami właściwymi w tym względzie były organy
administracji rządowej. Przyznane im uprawnienia nadzorcze miały wykonywać na podstawie art. 85
ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, czyli pod względem zgodności z prawem, a także zasad prawa
budżetowego. Zob. Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim
a Prezydentem Miasta Krakowa…, § 6.
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Tabela 27. Zakres kontroli realizacji programu pilotażowego przeprowadzanych w 1994 r.
Jednostka
przeprowadzająca
kontrole

I półrocze 1994 r.

II półrocze 1994 r.

przeprowadzenie kontroli w Zespole
Opieki Zdrowotnej „Krowodrza”,
Zespole Lecznictwa Otwartego „Nowa
Huta”, Miejskim Zarządzie Dróg

nieprzeprowadzenie kontroli

Wydział Spraw
Społecznych UWK

przeprowadzenie kontroli w Muzeum
Historii Fotografii, Capelli Cracoviensis,
Państwowym Teatrze „Bagatela”
i Biurze Wystaw Artystycznych

przeprowadzenie kontroli w
Muzeum Historii Fotografii,
Capelli Cracoviensis,
Państwowym Teatrze „Bagatela”,
Biurze Wystaw Artystycznych,
Państwowym Teatrze Satyry
„Maszkaron”, Państwowym
Teatrze Ludowym i Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa

Wydział Zdrowia
UWK

przeprowadzenie kontroli w Zespole
Lecznictwa Otwartego „Nowa Huta”
i Zespole Opieki Zdrowotnej „Podgórze”
i w podległych im przychodniach
rejonowych

przeprowadzenie kontroli
w Zespole Lecznictwa Otwartego
„Śródmieście”

Wydział Geodezji
i Gospodarki
Gruntami UWK

przeprowadzenie kontroli w Wydziale
Geodezji i Mienia Komunalnego UMK

nieprzeprowadzenie kontroli

Wydział Spraw
Obywatelskich UWK

przeprowadzenie kontroli w Wydziale
Spraw Administracyjnych UMK

nieprzeprowadzenie kontroli

Wydział Rozwoju
Gospodarczego
i Komunikacji UWK

przeprowadzenie kontroli w Wydziale
Gospodarki Komunalnej UMK
i Miejskim Zarządzie Dróg;
nieprzeprowadzenie kontroli w Wydziale
Spraw Administracyjnych UMK (termin
kontroli przesunięty na wrzesień 1994 r.)

przeprowadzenie kontroli
w czterech Oddziałach
Komunikacji Wydziału Spraw
Administracyjnych UMK,
w Wydziale Handlu i Usług UMK

Wydział Polityki
Regionalnej
i Przestrzennej UWK

nieprzeprowadzenie kontroli (termin
kontroli przesunięty na wrzesień 1994 r.
na wniosek UMK)

przeprowadzenie kontroli
w referatach Wydziału Nadzoru
Budowlanego UMK

Wydział Ochrony
Środowiska UWK

nieprzeprowadzenie kontroli ze względu
na jej bezprzedmiotowość

nieprzeprowadzenie kontroli
ze względu na jej
bezprzedmiotowość

Wojewódzki Zespół
Pomocy Społecznej

przeprowadzenie kontroli w 2 domach
pomocy społecznej i w Wojewódzkim
Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Krakowie

nieprzeprowadzenie kontroli

Wydział Finansowo-Księgowy UWK

Źródło: oprac. własne na podst.: AZMUWK, UWK, spis 387/8, s. 109–136; AZMUWK, UWK, spis
45/I/51, wyniki kontroli realizacji programu pilotażowego w 1994 r.

Czynności kontrolne dotyczące realizacji programu pilotażowego przeprowadzali
w imieniu wojewody jego urzędnicy, a także pracownicy Wojewódzkiego Zespołu
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Pomocy Społecznej w Krakowie. Należy jednak zauważyć, że nie udało się dokonać
kontroli w pełnym i kompleksowym ujęciu. Część jednostek przeniosła termin kontroli
z pierwszego półrocza na wrzesień 1994 r. Co więcej, materiały przekazane przez
niektóre wydziały Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (np. Finansowo-Księgowy,
Geodezji i Gospodarki Gruntami, czy też Spraw Obywatelskich) prezentowały znikome
dane, a niekiedy nawet nie zawierały żadnych informacji na temat podejmowanych
w drugim półroczu 1994 r. działań nadzorczo-kontrolnych. Dawało to podstawę do
przekonania, że jednostki te nie podjęły we wspomnianym okresie stosownych czynności
kontrolnych, pomimo obowiązku wynikającego z treści porozumienia i dyspozycji
samego wojewody. W rezultacie nie można było przedstawić całościowej oceny realizacji
pilotażu – ani w skali półrocznej, ani na przestrzeni całego roku 1994716.

3.1.3. PERSPEKTYWY KONTYNUACJI PILOTAŻU W 1995 R.
Dokonanie rzeczonego bilansu okazało się jednak koniecznością. 1 sierpnia 1994 r.
z Ministerstwa Finansów wpłynęło bowiem do wojewody krakowskiego pismo,
w którym – przy okazji założeń do projektu budżetu państwa – zapowiedziano
kontynuację programu pilotażowego w 1995 r. W związku z tym przedstawiciele rządu
w województwach zostali zobowiązani do przeprowadzenia z samorządami miast
biorących udział w pilotażu uzgodnień wielkości dotacji celowych w termie do
31 sierpnia 1994 r. Wyniki poczynionych konsultacji – w formie projektów aneksów
finansowych do zawartych porozumień – miały zostać przesłane do 10 września 1994 r.
do Urzędu Rady Ministrów717.
Realizując powyższą dyspozycję, wojewoda krakowski polecił zwołać
posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji Publicznej na dzień
16 sierpnia 1994 r. Udział w tym spotkaniu wziął osobiście Tadeusz Piekarz, jego
zastępca Jerzy Miller, a także przedstawiciele niektórych jednostek i wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, którzy z racji zakresu realizowanych zadań i posiadanych
kompetencji zostali zaangażowani w pilotaż. Spośród nich:

716

AZMUWK, UWK, spis 387/8, s. 109–136; AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, wyniki kontroli realizacji
programu pilotażowego w 1994 r.
717
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 2, pismo ministra finansów Grzegorza Kołodki (z upoważnienia
podsekretarza stanu Elżbiety Chojnej-Dyduch) do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 1 VIII
1994 r. dot. projektu budżetu państwa na rok 1995 z zapowiedzią kontynuacji pilotażu.
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–

troje pozytywnie zaopiniowało możliwość kontynowania programu (kadra
kierownicza właściwa do spraw oświaty, komunikacji i ewidencji pojazdów
oraz pomocy społecznej),

–

dwoje wyraziło stosunek neutralny i wskazało na konieczność dokonania
korekt (kierownik Urzędu Rejonowego w Krakowie i dyrektor Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie),

–

pięcioro odniosło się negatywnie wobec perspektyw przedłużenia realizacji
pilotażu (przedstawiciele Sanepidu, Straży Pożarnej oraz dyrektorzy
następujących wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Spraw
Społecznych, Zdrowia, Polityki Regionalnej i Przestrzennej).

Podczas posiedzenia zapowiedziano, że 23 października 1994 r. będzie miało miejsce
spotkanie wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z prezydentem Krakowa Józefem
Lassotą, a konsultacje z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i innymi
jednostkami samorządowymi odbędą się w dniach od 23 do 31 sierpnia 1994 r.
Podpisanie umowy dotyczącej realizacji programu pilotażowego w 1995 r. zaplanowano
natomiast na ostatni dzień sierpnia 1994 r.718
Zamierzając wykonać powzięte zobowiązania, wojewoda Piekarz wystąpił do
prezydenta Lassoty z propozycją spotkania719. Do pisma zapraszającego dołączony został
projekt planu dotacji celowej na zadania pilotażowe w 1995 r., który stał się dokumentem
wyjściowym do dalszych negocjacji.

Tabela 28. Projekt planu dotacji celowej na finansowanie zadań w 1995 r. przekazanych miastu
Kraków w ramach programu pilotażowego wraz z zatrudnieniem i wynagrodzeniem w przejętych
jednostkach (w mln starych złotych)

Plan wydatków

Zatrudnienie
(etaty)

Wynagrodzenia

Dział

31

budownictwo

70

gospodarka
komunalna

83

kultura i sztuka

1994 r.

1995 r.

1994 r.

1995 r.

1994 r.

1995 r.

2 900

3 500

—

—

—

—

—

134 705

65 910

240,0

240,0

9 836

11 579

12 145

40 631

46 500

203,0

203,0

8 236

10 027

10 550

718

plan

po
zmianach

plan

Tamże, protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji Publicznej z 16 VIII
1994 r.
719
Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 18 VIII 1994 r. z propozycją spotkania dot. uzgodnień dotacji na zadania pilotażowe w 1995 r.
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85

ochrona zdrowia

335 118

360 180

4 372,0

4 372,0

172 872

205 125

217 870

86

opieka społeczna

11 682

12 780

98,0

98,0

4 087

4 794

5 100

91

administracja
państwowa

4 139

4 420

59,3

59,3

2 257

2 682

2 860

529 245

493 290

4 972,3

4 972,3

197 288

234 207

248 525

razem

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 2, projekt planu dotacji celowej na finansowanie zadań
w 1995 r. przekazanych miastu Kraków w ramach programu pilotażowego; plan zatrudnienia
i wynagrodzenia w jednostkach przekazanych miastu Kraków w ramach programu pilotażowego.

Zgodnie z propozycją przedstawioną przez wojewodę, plan wydatków na 1995 r.
w porównaniu z rokiem 1994 uległ wzrostowi w każdym dziale klasyfikacji budżetowej,
z wyjątkiem „gospodarki komunalnej”. Wynikało to z założenia, że środki na budowę
i modernizację dróg krajowych na obszarze miasta Krakowa zostały ujęte w rezerwie
celowej, a ich podziału miał w późniejszym czasie dokonać minister transportu
i gospodarki morskiej. Projekt zatrudnienia przewidywał natomiast utrzymanie etatów
kalkulacyjnych na niezmienionym poziomie720.
Przedłożenie rzeczonego projektu wyliczeń na realizację zadań pilotażowych
w 1995 r. uruchomiło cykl dwustronnych spotkań urzędników wojewódzkiej
administracji rządowej i reprezentantów samorządu miasta Krakowa, w trakcie których
uzgadniano i negocjowano poszczególne zapisy. 25 sierpnia 1994 r. odbyły się
konsultacje

z

udziałem

przedstawicieli

Wydziału

Rozwoju

Gospodarczego

i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa dotyczące planu finansowego Miejskiego Zarządu
Dróg w Krakowie721. Tego samego dnia przedstawiciele obu urzędów dyskutowali
również o finansowaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia 722, a dzień później toczyły się
rozmowy dotyczące wysokości środków przydzielonych do działu „administracja

720

Tamże, projekt planu dotacji celowej na finansowanie zadań w 1995 r. przekazanych miastu Kraków
w ramach programu pilotażowego; plan zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostkach przekazanych miastu
Kraków w ramach programu pilotażowego. Należy dodać, że powyższe zestawienie w zakresie kalkulacji
kosztów wynagrodzeń nie obejmowało skutków podwyżek płac przewidzianych w 1995 r., gdyż miały one
zostać sfinansowane z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej.
721
Tamże, notatka służbowa z narady z 25 VIII 1994 r. z udziałem dyrektorów Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa w sprawie planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg w Krakowie
na 1995 r.
722
Tamże, ustalenia przyjęte 25 VIII 1994 r. na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie dot. porozumienia pilotażowego w zakresie ochrony zdrowia w 1995 r.
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państwowa”723.

29

sierpnia

1994

r.

spotkali

się

natomiast

przedstawiciele

Wojewódzkiego Zakładu Pomocy Społecznej w Krakowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie724.
Powzięte w ramach wspomnianych narad ustalenia zostały następnie zebrane
i przedłożone do konsultacji na wyższym szczeblu – z udziałem wiceprezydenta Krakowa
Krzysztofa Pakońskiego i wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera. W wyniku
tychże rozmów, przeprowadzonych 31 sierpnia 1994 r., strona samorządowa wskazała,
że określone przez nią potrzeby minimum w zakresie realizacji zadań pilotażowych są
ogółem niemal o 187 mld starych złotych wyższe od środków zaproponowanych przez
wojewodę. Zastępca włodarza miasta zapewnił, że wobec wystąpienia tego rodzaju
rozbieżności reprezentowane przez niego władze dokonają stosownych analiz i do
9 września 1994 r. określą, czy są w stanie pokryć brakującą kwotę z własnych środków.
Równocześnie zastrzegł, że jeśliby się okazało, że samorząd miasta nie będzie w stanie
podźwignąć tych zobowiązań finansowych, to nie wykluczy możliwości zrezygnowania
z wykonywania części zadań725.
Kilka dni później, 7 września 1994 r. Zarząd Miasta Krakowa opublikował swoje
stanowisko w powyższej sprawie. Wyraził w nim co prawda poparcie dla idei
decentralizacji i wolę kontynuacji wpisującego się w nią programu pilotażowego,
niemniej jednak zgłosił również postulat zmiany dotychczasowej formy zlecania zadań
z uwzględnieniem trzech wytycznych: zastosowania modelu finansowania systemowego,
przyjęcia wieloletniej perspektywy i zapewnienia takiego poziomu przekazywanych
środków, który wystarczy na pokrycie minimum potrzeb726.
Poza wspomnianymi ogólnymi zastrzeżeniami powyższe oświadczenie nie
zawierało ostatecznej decyzji władz samorządowych dotyczącej kontynuacji programu
pilotażowego, ani tym samym podpisania aneksu finansowego. O różnicy w wyliczeniach
i o tym, że sprawa pozostawała ciągle nierozwiązana wojewoda krakowski Tadeusz

723

Tamże, protokół ze spotkania pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a przedstawicielami Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie dot. określenia wysokości dotacji na zadania zlecone w ramach pilotażu
w zakresie działu 91 „administracja państwowa” na rok 1995.
724
Tamże, notatka ze spotkania z 29 VIII 1994 r. z udziałem dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Pomocy
Społecznej Tadeusza Skiby i zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwigi Pauli
w sprawie proponowanej wysokości budżetu na 1995 r. dla jednostek przejętych w ramach pilotażu.
725
Tamże, notatka z konsultacji wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera z wiceprezydentem
Krakowa Krzysztofem Pakońskim z 31 VIII 1994 r. dot. finansowania zadań objętych programem
pilotażowym w 1995 r.
726
Tamże, t. 3, stanowisko Zarządu Miasta Krakowa w sprawie pilotażu z 7 IX 1994 r.
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Piekarz poinformował pisemnie szefa Urzędu Rady Ministrów ministra Michała
Strąka727.
W tym samym czasie wiceprezydent Krakowa Krzysztof Pakoński wystąpił
z propozycją podjęcia kolejnej tury rozmów728. Jak pokazała praktyka, nie przyniosły one
jednak oczekiwanych efektów. Władze miasta przygotowały własną wersję aneksu,
w której uwzględniły brakującą kwotę, niezbędną – w ich ocenie – do utrzymania
minimalnego poziomu realizacji zadań. Jednostronnie parafowany przez prezydenta
Lassotę dokument został 29 września 1994 r. przesłany wojewodzie 729. Ten z kolei w tym
samym dniu wystosował pismo do włodarza miasta z informacją, że w wyniku zmian
poczynionych w projekcie budżetu państwa na rok 1995 zwiększone zostały planowane
dotacje na realizację zadań przekazanych samorządowi Krakowa w ramach programu
pilotażowego. Uwzględniwszy tego rodzaju zmiany wojewoda krakowski podpisał nową
wersję aneksu i przesłał ów dokument do Urzędu Miasta Krakowa730. To jednak nie
przerwało impasu. Prezydent odesłał bowiem z powrotem znowelizowane zestawienie
bez swojego podpisu i odpowiedział, że nie może go podpisać, gdyż powiększenie dotacji
o 12 mld starych złotych wobec niedoboru 187 mld „praktycznie nie zmienia sytuacji” 731.
Ostateczne negocjacje, które dotyczyły powyżej zarysowanego problemu,
zwieńczone zostały podpisaniem 30 grudnia 1994 r. porozumienia zmieniającego
pierwotną umowę pilotażową sprzed roku732. Kraków znalazł się więc w gronie tych
ośrodków miejskich, które zdecydowały się kontynuować realizację programu
pilotażowego. W skali kraju nie był to powszechny kierunek. Do połowy października
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AZMUWK, UWK, spis 387/8, s. 641.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/33, t. 2, pismo wiceprezydenta Krakowa Krzysztofa Pakońskiego do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 9 IX 1994 r. z propozycją podjęcia rozmów dotyczących
rozbieżności w aneksie finansowym do porozumienia pilotażowego na 1995 r.
729
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera
z 29 IX 1994 r. z załączonym aneksem do porozumienia pilotażowego na rok 1995.
730
Tamże, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 29 IX 1994 r. dot. zwiększenia planowanej dotacji na zadania pilotażowe w 1995 r.
731
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera
z 10 X 1994 r. dot. niemożności podpisania znowelizowanego aneksu. O realnym ryzyku nieprzedłużenia
uczestnictwa Krakowa w programie pilotażowym w przypadku braku porozumienia z wojewodą prezydent
Lassota informował również lokalne media. Zob. (KS), Ratunek w lasce, „Gazeta w Krakowie” 1994,
nr 232 (1364), z 5 X 1994 r., s. 2; A. Stawiarski, Katapultowanie, „Gazeta w Krakowie” 1994, nr 277
(1409), z 29 XI 1994 r., s. 1.
732
Podpisanie znowelizowanego porozumienia pilotażowego na rok 1994 zostało poprzedzone dwa dni
wcześniej przyjęciem odnośnej uchwały przez Radę Miasta Krakowa. Zob. Uchwała nr X/113/94 Rady
Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie przyjęcia Porozumienia dodatkowego nr 1
zmieniającego zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków w ramach Porozumienia z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do
wykonania organom Gminy Kraków, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=2033, dostęp: 15 XII 2016 r.
728
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umowę przedłużyło 21 miast, a Elbląg i Płock postanowiły odmówić dalszej partycypacji
w tym przedsięwzięciu733.
Przy okazji podpisania nowelizacji krakowskiego porozumienia parafowany
został również dwustronnie uzgodniony aneks finansowy, który zakładał, że kwota
dotacji na przekazane zadania wyniesie ogółem 353,3 mld starych złotych, a wskaźnik
odnośnych

stanowisk

urzędniczych

zamknie

się

w

liczbie

7 522,3

etatów

kalkulacyjnych734. W wyniku poczynionych ustaleń wiele dotąd spornych kwestii straciło
na aktualności. Należy bowiem mieć świadomość, że nowelizacja uzgodnień tyczących
się realizacji programu pilotażowego w Krakowie w 1995 r. sprowadzała się w istocie do
stosunkowo dużego ograniczenia zakresu zadań wykonywanych przez miasto. Po
swoistym rocznym okresie próbnym władze samorządowe na powrót oddały wojewodzie
krakowskiemu i jego służbom kompetencje z zakresu prowadzenia domów pomocy
społecznej, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i szkół
ponadpodstawowych. Wszystkie wyżej wymienione jednostki miały zostać przekazane
przez stronę samorządową do 31 marca 1995 r.735
Taki stan rzeczy nie utrzymał się jednak długo. Na początku lutego 1995 r.
prezydent Krakowa Józef Lassota wystosował do wicewojewody krakowskiego Jerzego
Millera pismo z propozycją podpisania aneksu do parafowanego nieco ponad miesiąc
wcześniej porozumienia. W dokumencie tym zdeklarowano, że w wyniku dyskusji
poczynionej wśród radnych Krakowa oraz sygnałów docierających do władz
samorządowych ze strony niektórych instytucji i domów kultury, miasto jest jednak
zainteresowane utrzymaniem prowadzenia tych jednostek w ramach swoich kompetencji.
Na zasadach określonych przez program pilotażowy wojewoda krakowski miał niejako
ponownie przekazać samorządowi miasta Krakowa następujące podmioty: Galerię Biura
Wystaw Artystycznych, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Teatr „Bagatela”, Teatr
Ludowy, Teatr Satyry „Maszkaron” oraz 11 młodzieżowych domów kultury. Jak
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J. Koral, Wylot z pilotażu?, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 239 (1623), z 13 X 1994 r., s. 2.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 1, aneks do porozumienia pilotażowego dotyczący określenia kwot
dotacji w 1995 r. na zadania przekazane gminie Kraków.
735
Porozumienie z dnia 30 grudnia 1994 r. zawarte między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa zmieniające zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1995 r., nr 1,
poz. 2). Jednym z głównych powodów zrezygnowania z dalszego prowadzenia wspomnianych podmiotów,
szczególnie zakładów opieki zdrowotnej, było to, że pozostawały one nieoddłużone przez rząd. „Za taką
decyzją przemawia rozsądek. Gdybyśmy zostali w pilotażu, budżet byłby nie do uchwalenia” – mówił
prezydent Lassota. Zob. A. Stawiarski, W tył zwrot, „Gazeta w Krakowie” 1994, nr 302 (1434), z 29 XII
1994 r., s. 1.
734
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przekonywał prezydent Lassota, mając świadomość dotowania tych instytucji,
w budżecie miasta znalazłyby się odpowiednie ku temu środki736.
Po niespełna miesięcznych negocjacjach, 28 lutego 1995 r. obie strony podpisały
nową wersję porozumienia, na mocy której w gestii samorządu miasta powtórnie znalazło
się prowadzenie 11 domów kultury oraz dodatkowo – w wyniku uzgodnień z kuratorem
oświaty Jerzym Lackowskim – 7 liceów ogólnokształcących, które były związane
bazowo i majątkowo ze szkołami podstawowymi prowadzonymi od 1992 r. przez miasto
Kraków737. Miesiąc później sygnowano natomiast kolejne porozumienie, które tym
razem przywracało do kompetencji władz samorządowych Krakowa prowadzenie
5 instytucji kultury. Były to podmioty wskazane uprzednio w propozycji prezydenta
Lassoty z jednym wyjątkiem – samorząd ostatecznie nie przejął Teatru „Bagatela”,
a w zamian za to wojewoda przekazał Państwową Instytucję Artystyczną „Estrada
Krakowska”738.
W obliczu dalszego realizowania pilotażu, jakkolwiek ograniczonego względem
pierwotnego zakresu, wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz wystąpił 30 czerwca 1995 r.
do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty ze wstępnym zapytaniem o zainteresowanie
samorządu miejskiego możliwością kontynuowania programu w kolejnym roku, tj. 1996.
W odpowiedzi uzyskał informację, że miasto byłoby skłonne utrzymać dotychczasowy
zakres przejętych zadań739. Kolejna wymiana pism z sierpnia i września 1995 r.
przyniosła dwustronne szacunki dotyczące wysokości dotacji. W wyliczeniach wojewody
miały się one zamknąć w kwocie 20 627 000 złotych, natomiast według kalkulacji
samorządu powinny one mieć wysokość 27 630 000 złotych. Różnica opiewająca na
sumę nieco ponad 7 mln złotych stała się tematem spotkania w dniu 28 września
1995 r.740
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 1, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wicewojewody
krakowskiego Jerzego Millera z 6 II 1995 r. dot. propozycji podpisania aneksu do porozumienia z 30 XII
1994 r.
737
Porozumienie z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia
1994 r. zmieniającego zakres zadań… Szerzej o przejęciu przez samorząd miasta Krakowa szkół
podstawowych w 1992 r. w rozdziale 2.2 niniejszej pracy.
738
Porozumienie z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia
1994 r. zmieniającego zakres zadań… Warto usystematyzować, że ostatecznie strona samorządowa zrzekła
się prowadzenia w 1995 r. jednostek pomocy społecznej, ośrodków służby zdrowia, większości liceów
ogólnokształcących i trzech instytucji kultury (Teatru Bagatela, Capella Cracoviensis i Muzeum Historii
Fotografii).
739
AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 1, protokół ze spotkania z 28 IX 1995 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie dot. aneksu finansowego na rok 1996 do porozumienia pilotażowego.
740
Tamże.
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Należy odnotować, że negocjacje toczyły się równolegle do zainicjowanych
6 czerwca 1995 r. prac sejmowych nad projektem ustawy o zakresie działania niektórych
dużych miast, zwanej również ustawą miejską. Zgodnie z tym regulacjami, niektóre
zadania przejęte przez samorządy miast na mocy porozumień pilotażowych miały zostać
uznane jako zadania własne gmin lub zlecone im obligatoryjnie 741. Z czasem, w toku
coraz bardziej zaawansowanego procesu legislacyjnego, uzgodnienia między wojewodą
krakowskim i jego urzędnikami a prezydentem Krakowa i pracownikami urzędu miasta
zaczęły się koncentrować wyłącznie na zadaniach i kompetencjach przejmowanych przez
samorządy od 1 stycznia 1996 r. na podstawie wspomnianych przepisów, które
ostatecznie zostały przez Sejm uchwalone 24 listopada 1995 r.742
Reasumując, w ocenie środowiska samorządowego pilotaż reformy administracji
publicznej w znaczący sposób usprawniał realizację potrzeb komunalnych. Zdaniem 90%
badanych samorządowców zadania przejęte przez miasta odnosiły się bezpośrednio do
najważniejszych spraw lokalnych. Niemniej jednak największym mankamentem pilotażu
okazały się trudności finansowe. Ze względu na niedobór środków, gminy zmuszone były
partycypować w kosztach realizacji tego przedsięwzięcia, przeznaczając często niemałe
kwoty z własnego budżetu743. Jak wyliczyli prezydenci miast zgromadzeni na konwencie
w Krakowie w ciągu pierwszego półrocza wdrażania pilotażu reprezentowane przez nich
samorządy musiały z własnej kieszeni dopłacić do programu 458 mld złotych 744.

741

Sejm III RP, II kad., Druk nr 1041, Poselski projekt ustawy o zakresie działania niektórych dużych miast
i zmianie ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy
gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/
opisy/1041.htm, dostęp: 15 XII 2016 r.
742
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast…
743
M. Barański, dz. cyt., s. 99.
744
L. Michno, A. Stawiarski, Premier i zjawa, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 212 (1596), z 12 IX 1994 r.,
s. 3.
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3.2. USTAWA MIEJSKA
3.2.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I CELE NOWYCH REGULACJI
Jesienią 1994 r., a więc niespełna dziesięć miesięcy po wdrożeniu programu
pilotażowego reformy administracji publicznej745, do Sejmu RP II kadencji wpłynął
poselski projekt ustawy o zakresie działania niektórych dużych miast 746. Prace
legislacyjne nad propozycją nowych uregulowań prawnych, stanowiących niejako
kontynuację zapoczątkowanych w ramach pilotażu reform, zainicjowane zostały jednak
ze stosunkowo dużym opóźnieniem, już po złożeniu dymisji przez rząd Waldemara
Pawlaka i powołaniu w jego miejsce gabinetu Józefa Oleksego 747. 12 lipca 1995 r.
w imieniu wnioskodawców głos z mównicy sejmowej zabrał poseł Krzysztof Janik
z Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W swoim przemówieniu
przekonywał on, że projektowany akt prawny „zmierza w kierunku uporządkowania
zakresu zadań publicznych wykonywanych przez miasta i pozwoli na ustabilizowanie ich
sytuacji prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej” 748.
Mając na uwadze, że – jak już wspomniano – genezą proponowanej tzw. ustawy
miejskiej był pilotaż reformy administracji publicznej, w załączniku do niej wymieniono
46 miast, które zostały pierwotnie objęte programem, a których władze samorządowe
miałyby odtąd ustawowo i obligatoryjnie przejąć katalog ściśle określonych zadań
i kompetencji, właściwych dotąd administracji rządowej. Zastrzeżono jednak przy tym,
że wykaz ten traktować należy jako punkt wyjścia w debacie plenarnej i zapowiedziano
możliwość rozszerzenia listy miast, wobec których obowiązywałaby nowe regulacje 749.
Zdaniem posła Janika największym wyzwaniem w omawianej kwestii było
zapewnienie odpowiedniego modelu finansowania zadań i kompetencji, które miały
zostać przejęte przez samorządy dużych miast w ramach proponowanej ustawy miejskiej.
Realizowany dotąd program pilotażowy – jak twierdził przedstawiciel wnioskodawców
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Szerzej o programie pilotażowym w rozdz. 3.1. niniejszej pracy.
Sejm III RP, II kad., Druk nr 1041, Poselski projekt ustawy o zakresie działania niektórych dużych
miast…
747
Szerzej o zmianie rządu w: A. Dudek, dz. cyt., s. 319 i n.
748
Sejm III RP, II kad., Spr. Sten. z 55. pos. z 12 VII 1995 r., wystąpienie posła Krzysztofa Janika,
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/main/0A2D8816, dostęp: 3 VIII 2017 r.
749
Tamże. Jednym z zaproponowanych instrumentów służących rozszerzeniu katalogu miast objętych
ustawą miała być możliwość corocznego uzupełniania listy na podstawie ustawowego upoważnienia
danego Prezesowi Rady Ministrów.
746
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– nie zapewniał bowiem w tym zakresie wystarczających gwarancji stabilności. Prelegent
przekonywał, że w wyniku spójnego zakresu spraw przejmowanych przez samorządy
największych miast, projektowane regulacje miały w konsekwencji umożliwić jednolity
system finansowania zadań własnych i zleconych750.
Aprobatę dla przedłożonego projektu ustawy miejskiej wyraził podsekretarz stanu
w Urzędzie Rady Ministrów Marek Ungier. W swoim wystąpieniu na forum Sejmu
zapowiedział on, że gabinet Oleksego opracuje odpowiednią konstrukcję subwencji dla
gmin miejskich objętych ustawą i zapewni właściwy poziom dotacji. Przedstawiciel
rządu zwrócił jednocześnie uwagę na konieczność dostosowania niektórych zapisów
projektu ustawy do aktualnego stanu prawnego 751.
Jak relacjonowała prasa, największą korzyścią nowych regulacji proponowanych
przez ustawodawcę było określenie tych samych zadań dla wszystkich miast.
W konsekwencji łatwiej miało być planować w budżecie państwa wielkość
dofinansowania dla samorządów. Te z kolei – w świetle projektu ustawy o dużych
miastach – zyskiwały większą swobodę przede wszystkim dzięki zastosowaniu
mechanizmu subwencji ogólnej zamiast dotacji celowej752.
Kolejne etapy procesu legislacyjnego miały miejsce na forum Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o samorządzie powiatowym i projektu
ustawy o zakresie działania dużych miast. Należy odnotować, że prace tego gremium
opierały się na szerokich konsultacjach z przedstawicielami środowisk, których
bezpośrednio miał dotyczyć projektowany akt prawny. Nie powinno więc zaskakiwać, że
– biorąc pod uwagę wpisanie Krakowa do listy miast objętych ustawą – o opinię
w sprawie proponowanych regulacji poproszony został wojewoda krakowski Tadeusz
Piekarz. Opracowana przez jego urzędników obszerna, siedmiostronicowa lista
postulowanych zmian i uzupełnień została przesłana do Urzędu Rady Ministrów
10 sierpnia 1995 r.753
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Tamże. W tym kontekście poseł Krzysztof Janik zaapelował do ministra finansów Grzegorza Kołodki
o opracowanie odpowiednich zmian w ustawie o finansowaniu gmin oraz o uwzględnienie rzeczonych
potrzeb w projekcie ustawy budżetowej na rok 1996. Pod rozwagę wysunął również sugestię, że
„finansowanie przekazywanych miastom zadań powinno odbywać się poprzez zwiększenie udziału gmin
we wpływach z podatków bądź też poprzez ustanowienie do tego celu odrębnej subwencji”.
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Sejm III RP, II kad., Spr. Sten. z 55. pos. z 12 VII 1995 r., wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie
Rady Ministrów Marka Ungiera, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/main/55F2A519, dostęp: 3 VIII
2017 r.
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D. Wielowieyska, Czy Rokita śni?, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 161 (1848), z 13 VII 1995 r., s. 3.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 1, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Mirosława Chechelskiego (z upoważnienia wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza) do wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej Urzędu Rady Ministrów
Bohdana Marciniaka z 10 VIII 1995 r. z uwagami do projektu ustawy o zakresie działania niektórych
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Kilka dni później w pracach komisji sejmowej nad projektem ustawy miejskiej
udział wziął prezydent Krakowa Józef Lassota. Jak powiedział mediom po tym spotkaniu,
doświadczenia programu pilotażowego pokazały, że największy problem z realizacją
przejętych przez miasto zadań wiązał się z brakiem gwarancji odpowiedniego
finansowania całego przedsięwzięcia. Z tego więc powodu środowiska samorządowe
postawiły sobie za cel, aby w zapisach proponowanego aktu prawnego znalazły się
adekwatne regulacje, dzięki którym władze miejskie otrzymają taką wysokość środków,
jaka będzie konieczna do realizacji przejętych przez nie zadań i kompetencji 754.
Prace w Sejmie nad projektem ustawy miejskiej rozciągnęły się na kolejne
miesiące. Na początku września 1995 r. wojewodowie, w tym wojewoda krakowski,
otrzymali z Urzędu Rady Ministrów pismo, w którym minister Marek Borowski
poinformował, że posłowie rozpatrujący proponowane regulacje rozszerzyli kompetencje
omawianych miast o wszystkie zadania właściwe dotąd kierownikom urzędów
rejonowych755. Jak w dalszych pismach informowano przedstawicieli rządu w terenie,
członkowie komisji sejmowej podjęli decyzję o ostatecznym określeniu katalogu miast
objętych rzeczoną ustawą, który to miał odpowiadać 46 pozycjom na liście
przygotowanej wcześniej na potrzeby pilotażu. Dodatkowo, przyjęto zasadę, zgodnie
z którą wszystkie zadania i kompetencje (a za nimi odpowiednie jednostki), które zostały
przekazane w ramach programu, miały stać się odgórnie, na mocy ustawy, zadaniami
własnymi właściwych gmin 756.
Duże

znaczenie

miały

uzgodnienia

dotyczące

finansowania

całego

przedsięwzięcia. Wystarczy wspomnieć, jak mocno tę sprawę akcentowała strona
samorządowa, domagając się korzystnych dla niej rozwiązań. Ostatecznie, jak
komunikował wojewodom minister Borowski, założono, że samorządy miast będą
finansowały zadania przejęte jako własne w ramach dochodów własnych pochodzących
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bazę określenia ogólnych
wydatków na 1996 r. na zadania przekazywane miastom stanowić miało przewidywane
dużych miast i zmianie ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
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AS, Zadania miast, „Gazeta w Krakowie” 1995, nr 191 (1627), z 18 VIII 1995 r., s. 1.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 1, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka
Borowskiego do wojewodów z 5 IX 1995 r. dot. ustaleń poczynionych w trakcie prac nad projektem tzw.
ustawy miejskiej.
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Tamże, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka Borowskiego do wojewodów z 4 X
1995 r. dot. ustaleń poczynionych w trakcie prac nad projektem tzw. ustawy miejskiej. Warto nadmienić,
że wynegocjowanie takiego projektu ustawy miejskiej zalicza się do osiągnięć Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego powołanej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20 lipca 1993 r. Zob.
B. Mościcki, Sto lat Związku Miast Polskich 1917–2018, Poznań 2018, s. 120 i n.
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wykonanie wydatków na te zadania w 1995 r., zwiększone o określony poziom ustalony
przez Radę Ministrów757.
Prognozowane dane liczbowe dotyczące finansowania zadań wyznaczonych do
przejęcia przez samorząd Krakowa na podstawie ustawy miejskiej odtworzyć można
z wymiany korespondencji z października 1995 r. między prezydentem Krakowa Józefem
Lassotą a wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem i podległymi im jednostkami.
Na podstawie tych dokumentów stwierdzić można, że projektowane wydatki na realizację
zadań przewidzianych do przekazania samorządowi miasta w 1996 r. jako zadań
własnych miały się ogółem zamknąć w kwocie 64 389 000 złotych, przy równoczesnym
wyliczeniu 5 155,5 etatów podlegających przekazaniu w ramach tegoż procesu758.
Po kilku miesiącach konsultowania projektu ustawy z udziałem odpowiednich
wojewodów i właściwych władz samorządowych wznowiono prace na forum Sejmu
Rzeczpospolitej. 19 października 1995 r. ukazało się sprawozdanie Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o samorządzie powiatowym i projektu
ustawy o zakresie działania dużych miast 759. Niespełna tydzień później, 25 października
1995 r. drugie czytanie projektu ustawy z mównicy sejmowej zainicjował poseł Krzysztof
Janik, który w wygłoszonym przez siebie sprawozdaniu podkreślił, że przedkładana
wersja nowych rozwiązań prawnych jest wynikiem ponadpartyjnego porozumienia
i zarazem owocnej współpracy z władzami 46 miast, których bezpośrednio dotyczył.
W rezultacie tego, w stosunku do pierworysu ustawy miejskiej wprowadzono stosunkowo
duże modyfikacje, zarówno pod względem merytorycznym, jak również pod kątem
budowy formalnej aktu. Z jednej bowiem strony znacząco rozszerzono zakres zadań
i kompetencji podlegających przekazaniu samorządom, a z drugiej natomiast dokonano
ich kategoryzacji, proponując klarowny podział na zadania własne (szeroko rozumiane
usługi publiczne, oświata, służba zdrowia) i zadania zlecone (przynależne dotąd
rejonowym organom administracji rządowej). Dużą zmianą, na co zwrócił szczególną
uwagę sprawozdawca poseł Janik, było umożliwienie tworzenia miejskich stref usług
publicznych760, a także zastosowanie dotąd nieznanej metody finansowania całego
757

Tamże. W związku z powyższym wojewodowie współdziałający z samorządami miast objętych ustawą
miejską zostali zobowiązani do przedłożenia do Urzędu Rady Ministrów właściwie skalkulowanego
przewidywanego wykonania za rok 1995.
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AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 83–85.
759
Sejm III RP, II kad., Druk nr 1041, Poselski projekt ustawy o zakresie działania niektórych dużych
miast…
760
Miejskie strefy usług publicznych, które mogły być powołane na mocy omawianej w niniejszym
podrozdziale ustawy, mogły być tworzone przez gminy o statusie miasta i powiązane z nimi inne,
najczęściej sąsiadujące gminy. Dzięki temu fakultatywnemu rozwiązaniu ustawowo określony kształt
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przedsięwzięcia nie za sprawą dotacji i subwencji, lecz udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych761.
W debacie plenarnej, która nastąpiła po tym wystąpieniu, udział wzięli
przedstawiciele poszczególnych klubów, po czym projekt odesłano ponownie do
wspomnianej powyżej komisji. Dwa dni później, 27 października 1995 r. odbyło się
trzecie czytanie zwieńczone uchwaleniem ustawy i – zgodnie z obowiązującą ścieżką
legislacyjną – skierowaniem jej do Senatu762.
O tym fakcie poinformował wojewodów, w tym wojewodę Piekarza, minister –
szef Urzędu Rady Ministrów Marek Borowski. Zaznaczył przy tym, że odtąd zakres
zadań i kompetencji ustawowo przekazanych miastom, zarówno własnych, jak
i zleconych, należało traktować jako katalog zamknięty. W związku z tym
przedstawiciele rządu w terenie zostali zobowiązani do przedłożenia ostatecznych
wyliczeń

dotyczących

wydatków

związanych

z

realizowaniem

kompetencji

przejmowanych przez samorządy763.
Do wspomnianego pisma dołączone zostało ponadto zaproszenie dla wojewody
krakowskiego do udziału w spotkaniu w siedzibie Urzędu Rady Ministrów w Warszawie.
9 listopada 1995 r. wszystkie zainteresowane strony, a dokładniej prezydenci miast,
wojewodowie i ministrowie mieli uzgodnić zakres wybranych jednostek (placówek

prawny mogły przybrać wszelkie formy tradycyjnych związków dużych miast z mniejszymi
miejscowościami ościennymi i przejawy realizowania przez nie wspólnych przedsięwzięć. Według badacza
historii administracji w Polsce Ernesta Knosali miejskie strefy usług publicznych, wzorowane na
konstrukcji związku komunalnego, miały stanowić namiastkę przyszłych powiatów, a zamysł ich
wprowadzenia wpisywała się w ideę ewolucyjnej reformy organizacji terytorialnej państwa. Zob.
E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010, s. 131. Szerzej o miejskich strefach usług
publicznych w: M. Kulesza, Prawne problemy funkcjonowania miejskiej strefy usług publicznych, Kraków
1997; E. Pancer-Cybulska, Miejskie strefy usług publicznych – doświadczenia i perspektywy, „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1998, nr 785, s. 149–155; A. Władyka, Gospodarka
finansowa miejskiej strefy usług publicznych – analiza przypadków, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 539, s. 33–45; M. Zawicki, Organizacyjne i finansowe aspekty
tworzenia miejskich stref usług publicznych – implikacje dla reformy powiatowej, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 539, s. 47–61. Warto odnotować, że pierwszym w Polsce
miastem, w obrębie którego z dniem 1 I 1997 r. utworzono miejską strefę usług publicznych był Nowy
Sącz. Szerzej tę sprawę opisuje opracowanie zbiorowe pod redakcją Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura:
Sądecka Miejska Strefa Usług Publicznych – droga do powiatu?, red. J. Hausner, S. Mazur, Kraków 1997.
Fakt utworzenia Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych został odnotowany nie tylko w prasie
lokalnej, ale również ogólnopolskiej. Zob. AWS, Pionierski MSUP, „Gazeta w Krakowie” 1996, nr 158
(1895), z 9 VII 1996 r., s. 3; I. Dańko, Pierwszy nad Dunajcem, „Gazeta w Krakowie” 1996, nr 286 (2023),
z 9 XII 1996 r., s. 1; J. Sadecki, A w Nowym Sączu już powiat, „Rzeczpospolita” 1996, nr 286 (4540),
z 9 XII 1996 r., s. 3; J. Wilczak, Przymiarka, „Polityka” 1997, nr 7 (2076), z 15 II 1997 r., s. 20 i n.
761
Sejm III RP, II kad., Spr. Sten. z 63. pos. z 25 X 1995 r., wystąpienie posła Krzysztofa Janika,
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/main/7FA79695, dostęp: 3 VIII 2017 r.
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Sejm III RP, II kad., Poselski projekt ustawy o zakresie działania niektórych dużych miast…
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 2, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka
Borowskiego do wojewodów z 27 X 1995 r. w związku z uchwaleniem ustawy miejskiej.
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oświatowych, szkół artystycznych, instytucji kultury, domów pomocy społecznej,
zakładów opieki zdrowotnej) i dróg, które miały zostać wyłączone spod ustawy miejskiej,
pozostając tym samym pod zarządem administracji rządowej764. Możliwość taką dawały
stosowne przepisy, zgodnie z którymi z początku właściwi ministrowie, a w ostatecznym
rozwiązaniu Rada Ministrów na podstawie wydanego rozporządzenia mogła wskazać na
wybrany zakres zadań niepodlegających przejęciu przez samorządy miast w trybie
projektowanej ustawy765.
Wobec powyższego w Krakowie przedstawiciele obu ośrodków władzy, zarówno
wojewody, jak i samorządu miejskiego, podjęli dwustronne konsultacje. 2 listopada
1995 r. prezydent Krakowa Józef Lassota wystosował pismo do wicewojewody
krakowskiego Jerzego Millera, w którym poprosił o dostarczenie aktualnych informacji
na temat transferowanych zadań i kompetencji, a także o zobowiązanie podległych
wojewodzie służb do zinwentaryzowania przekazywanego majątku, zarchiwizowania
odpowiednich dokumentów, dokonania kalkulacji kosztów, sporządzenia bilansu
przekazywanych placówek na dzień 31 grudnia 1995 r. oraz udostępnienia statutów
jednostek, które zostały wytypowane do przejęcia przez miasto. Dla ich dyrektorów
zapowiedziane zostało również spotkanie w celu omówienia miejsca tychże podmiotów
w systemie organizacyjnym gminy Kraków766.
Proces przygotowań do wdrożenia ustawy o zakresie działania niektórych dużych
miast nabierał tempa, zarówno w ośrodku rządowym w województwie krakowskim,
zaangażowanym siłą rzeczy od samego początku ze względu na funkcję reprezentacji
rządu w terenie, jak również miejskim, samorządowym. 20 listopada 1995 r. prezydent
Krakowa Józef Lassota wydał zarządzenie, przedmiotem którego było uregulowanie
zakresu i trybu wejścia w życie ustawy miejskiej w zarządzanym przez siebie mieście 767.
W tym czasie dochodziło również do dwustronnych narad, które miały bardziej
roboczy charakter, gdyż nie były przeprowadzane na najwyższym szczeblu, lecz
w szerszym gronie – z udziałem przedstawicieli administracji rządowej w województwie
krakowskim i administracji samorządowej miasta Krakowa. W wyniku spotkania
764

Tamże, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka Borowskiego do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z zaproszeniem na spotkanie dot. określenia jednostek i dróg
wyłączonych spod ustawy miejskiej.
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Tamże, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka Borowskiego do prezydentów miast
przewidzianych do objęcia działaniem projektu ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast
z 24 X 1995 r. dot. uzgodnienia jednostek oraz dróg wyłączonych spod przejęcia przez miasta.
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AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 74–75.
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Raport o Stanie Miasta 1995. Wstęp, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29096,
dostęp: 27 II 2019 r.
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2 listopada 1995 r. lekarza wojewódzkiego Kazimierza Kapery i lekarza miejskiego
Zdzisława Adamaszka, a następnie 14 listopada 1995 r. z udziałem przedstawicieli
wydziałów zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa
uzgodniono, że władze miasta przejmą 4 zespoły opieki zdrowotnej wraz z podległymi
im przychodniami. Ich przekazanie miało nastąpić w formie protokołów zdawczoodbiorczych. Odpowiednie wzory dokumentów inwentaryzacyjnych miały być
przedmiotem dalszych uzgodnień. Zgodnie z innymi postanowieniami poczynionymi
podczas rzeczonych spotkań, sprawa organizacji przejętych jednostek miała przynależeć
do kompetencji samorządu miasta Krakowa z zastrzeżeniem, że Lekarz Wojewódzki
w Krakowie będzie realizował przepisy w zakresie przeprowadzania konkursów na
stanowiska dyrektorskie, do czego był ustawowo zobowiązany. Ustalono również, że
administracja rządowa nie przekaże etatów z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie do właściwego wydziału w krakowskim Magistracie, ani też nie udostępni
dodatkowych środków na usługi transportowe, gdyż ich finansowanie było
zagwarantowane w budżetach przekazywanych zespołów opieki zdrowotnej768.
Realizując podjęte postanowienia, 5 grudnia 1995 r. wysłano do Magistratu kopie
statutów jednostek, które miały zostać przekazane pod zarząd miasta – tj. Zespołu
Lecznictwa Otwartego „Śródmieście”, Zespołu Lecznictwa Otwartego „Nowa Huta”,
Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 3 „Krowodrza” i Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 4
„Podgórze” w Krakowie. Lekarz wojewódzki Kazimierz Kapera przekazał ponadto
stronie samorządowej, że Urząd Wojewódzki w Krakowie nie dysponował zakresami
czynności dyrekcji tych podmiotów i kierowników poszczególnych przychodni. Nie
posiadał również regulaminów pracy ani ewentualnych umów zawartych ze związkami
zawodowymi. Strona rządowa zapewniła jednak, że od 1 marca 1995 r., a więc od czasu
zrzeczenia się przez stronę samorządową prowadzenia tych jednostek w ramach
programu pilotażowego nie nastąpiły w zmiany w ich organizacji i strukturze769.
W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącym
wyłączonych jednostek znalazły się natomiast przede wszystkim szpitale i ośrodki służby
zdrowia o charakterze specjalistycznym, a w konsekwencji o szerokim zasięgu działania
(np. Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. Stanisława Hornunga, Szpital

768
769

AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 53 i n., 56.
Tamże, s. 52, 86.
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Ginekologiczno-Położniczy im. Rafała Czerwiakowskiego)770. Na mocy uzgodnienia
podpisanego 8 listopada 1995 r. między prezydentem Lassotą a wicewojewodą Millerem,
występującym w zastępstwie wojewody Piekarza, władze miasta Krakowa zrzekły się
ponadto prowadzenia wszystkich jednostek pomocy społecznej771.
Do ustalenia pozostawało również określenie dróg publicznych niepodlegających
przekazaniu władzom miasta. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
zwracali uwagę, że na podstawie porozumienia pilotażowego drogi krajowe nr 4 i 7
w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania, ochrony oraz organizacji ruchu
realizowane były przez gminę Kraków w porozumieniu z organem administracji
rządowej, który wcześniej zarządzał tymi drogami, czyli wojewodą. W związku z tym,
że tego rodzaju rozwiązanie sprawdziło się w ramach pilotażu, zarekomendowano jego
utrzymanie również w zakresie obowiązywania ustawy miejskiej, z możliwością
rozszerzenia zakresu przejętych przez miasto ciągów komunikacyjnych o drogi krajowe
nr 914 i 777772.

3.2.2. FINALNE UZGODNIENIA PRZED WDROŻENIEM USTAWY MIEJSKIEJ
Ostatecznie ustawa o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich
strefach usług publicznych, jak oficjalnie określono ustawę miejską, po uwzględnieniu
części senackich poprawek została przez Sejm przyjęta 24 listopada 1995 r., a następnie
podpisana przez prezydenta Polski Lecha Wałęsę i opublikowana 11 grudnia 1995 r.
w Dzienniku Ustaw773. W stosunku do 46 miast określonych w załączniku zawarte w niej
regulacje prawne miały zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 1996 r., a w stosunku do
gmin warszawskich wejście w życie przepisów ustalono na 1 stycznia 1997 r.774
Unormowania te były na tyle definitywne i jednoznaczne, że zadania, które na mocy tej
ustawy stały się zadaniami własnymi lub zleconymi wymienionych gmin miejskich, nie
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AZMUWK, UKW, spis 45/I/51, t. 2, pismo lekarza wojewódzkiego Kazimierza Kapery (z upoważnienia
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza) do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z 20 IX 1995
r. dot. wykazu publicznych zakładów opieki zdrowotnej niepodlegających przekazaniu.
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AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 82; AZMUWK, UKW, spis 45/I/51, t. 2, notatka służbowa dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej Tadeusza Skiby z 10 XI 1995 r. dot. wykazu domów pomocy
społecznej i ośrodków opiekuńczych, które nie podlegają przekazaniu.
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AZMUWK, UKW, spis 45/I/51, t. 2, pismo zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego
i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Krzysztofa Szlenka do wicewojewody krakowskiego
Jerzego Millera z 8 XI 1995 r. dot. określenia dróg publicznych niepodlegających przekazaniu gminie
Kraków.
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Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast…
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Tamże, art. 32.
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mogły zostać przekazane na powrót organom administracji rządowej. Jak przekonywał
podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Józef Winiarski, po konsultacjach
z Departamentem Prawnym, brak było podstawy prawnej do takiego ruchu. Teoretycznie
byłoby to typową subdelegacją, co wobec obowiązującej ustawy o samorządzie
terytorialnym było niedopuszczalne 775.
W tym samym czasie, 12 grudnia 1995 r. premier Józef Oleksy podpisał
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie w sprawie jednostek organizacyjnych oraz
dróg niepodlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta776. Przedmiotowe
wyłączenia w obrębie Krakowa prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela 29. Jednostki organizacyjne niepodlegające przejęciu przez miasto Kraków na podstawie
tzw. ustawy miejskiej

L.p.

Rodzaj jednostki

Liczba
przejętych
jednostek

1.

publiczne szkoły specjalne i niektóre placówki oświatowe

47

m.in. Zespół Szkół Specjalnych nr 2, 3; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 69 i
Przedszkole w Krakowskim Szpitalu Okulistycznym; Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1, 2, 3, 4; Szkoła Podstawowa nr 154 dla Dzieci
Słabosłyszących; Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego;
Szkolne Schronisko Młodzieżowe; Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy; Bursa
Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, 2 3; Centrum Kształcenia Ustawicznego;
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego; zespoły szkół zawodowych,
tym m.in. odzieżowych, poligraficzno-księgarskich, przemysłu skórzanego,
przemysłu spożywczego, budowlanych, mechanicznych, elektrycznych,
ekonomicznych, geodezyjno-górniczych, gastronomicznych; międzyszkolne
ośrodki sportowe; międzyszkolne baseny pływackie
2.

4

szkoły artystyczne
Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza, Państwowe Liceum
Muzyczne im. Fryderyka Chopina, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Władysława
Żeleńskiego, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

3.

13

instytucje kultury
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Muzeum
Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli, Filharmonia Krakowska
im. K. Szymanowskiego, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
„Cricoteca”, Opera i Operetka, Państwowy Teatr Lalki i Maski „Groteska”, Teatr
im. J. Słowackiego, Państwowy Teatr Muzyki i Poezji pn. Teatr Ewy Demarczyk,
Muzeum Historii Fotografii, Państwowy Teatr „Bagatela” im. T. BoyaŻeleńskiego, Capella Cracoviensis

4.

domy pomocy społecznej i ośrodki opiekuńcze

16

15 domów pomocy społecznej i Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

775

AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 175 i n.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz
dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta (Dz.U. nr 145, poz. 711).
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5.

5

publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. Stanisława Hornunga, Dom
Spokojnej Starości – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Wojewódzka Stacja
Krwiodawstwa, Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej „Nowa Huta”,
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

6.

7

publiczne szkoły medyczne
2 zespoły szkół medycznych, 4 medyczne studia zawodowe, Medyczne Studium
Masażu Leczniczego

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek organizacyjnych
oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta (Dz.U. nr 145, poz. 711).

W najszerszej kategorii jednostek niepodlegających przejęciu przez miasto Kraków
w drodze tzw. ustawy miejskiej ujęto zarówno zespoły szkół specjalnych i specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, jak również schronisko młodzieżowe, międzyszkolne
ośrodki sportowe i baseny pływackie, bursy szkolnictwa ponadpodstawowego i zespoły
szkół zawodowych777. Natomiast wśród 13 instytucji kultury wyłączonych spod ustawy
o dużych miastach wyliczyć można przykładowo: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną,
Muzeum Archeologiczne, Filharmonię Krakowską, Teatr im. Juliusza Słowackiego,
Państwowy Teatr „Bagatela” i Państwowy Teatr Lalki i Maski „Groteska” 778.
Mając na uwadze fakt, że w zakresie ustawy miejskiej zapadły już definitywne
i wiążące decyzje, kontynuowano dwustronne uzgodnienia między wojewodami
i prezydentami miast dotyczące wdrożenia regulacji. Obszerną korespondencję w tej
sprawie wymieniano także w Krakowie. Wojewoda Tadeusz Piekarz w piśmie
z 27 listopada 1995 r. przekazał prezydentowi Józefowi Lassocie zaktualizowane
informacje o planowanych wydatkach z tytułu przekazania zadań i kompetencji na rzecz
samorządu. Przedstawione wyliczenia, bazujące na projekcie budżetu wojewody
krakowskiego na 1996 r. i związanych z nim materiałach planistycznych, prezentuje
poniższa tabela.

777
778

Tamże, zał. 1
Tamże, zał. 3.
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Tabela 30. Zestawienie wydatków bieżących planowanych w projekcie budżetu Wojewody
Krakowskiego na 1996 r. na zadania własne i zlecone przewidziane do przekazania miastu Kraków
w ramach tzw. ustawy miejskiej
1995 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Przewidywane
wykonanie
(w tys. zł)
w tym

ogółem wynagro-

1996 r.

Etaty
kalkulacyjne

Projekt planu
(w tys. zł)

ogółem

w tym
wynagrodzenia

dzenia

Zadania własne

Etaty
kalkulacyjne

62 180

34 496

5 520

71 425

39 207

5 123

Gospodarka
komunalna

7 489

1 544

240

9 040

1 888

240

Ulice, place,
mosty i wiadukty

7 489

1 544

240

9 040

1 888

240

Oświata
i wychowanie

6 335

4 104

733

7 997

5 185

733

7921

Licea
ogólnokształcące

1 494

934

167

1 863

1 187

167

8231

Placówki
wychowania
pozaszkolnego

4 841

3 170

566

6 134

3 998

566

Kultura i sztuka

3 350

1 154

175

4 061

1 415

175

8311

Muzea

1 171

980

149

2 101

1 203

149

8314

Biura Wystaw
Artystycznych

348

174

26

420

212

26

8411

Teatry, opery
i operetki

1 285

—

—

1 540

—

—

Ochrona zdrowia

45 006

27 694

4 372

50 327

30 719

3 975

8513

Leczenie
ambulatoryjne

43 563

26 909

4 255

48 582

29 760

3 858

8514

Wojewódzkie
Zespoły
Specj. Psychiatr.

596

370

50

724

449

50

8533

Zakłady leczniczoopiekuńcze

740

415

67

894

510

67

8595

Pozostała
działalność

107

—

—

127

—

—

10 183

469

71

12 483

585

76

Budownictwo

15

—

—

18

—

—

Prace geodezyjne
i kartograficzne

15

—

—

18

—

—

70
7261
79

83

85

Zadania zlecone
31
3992
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70

Gospodarka
komunalna

9 000

—

—

11 000

—

—

Ulice, place,
mosty i wiadukty

9 000

—

—

11 000

—

—

Gospodarka
mieszkaniowa
i niematerialne
usługi
komunalne

219

104

17

271

130

17

Pozostała
działalność

219

104

17

271

130

17

Administracja
państwowa

949

365

54

1 194

455

59

9142

Urzędy
wojewódzkie

23

14

1

28

17

2

9143

Urzędy rejonowe

546

351

53

721

438

57

9195

Pozostała
działalność

380

—

—

445

—

—

72 363

34 965

5 591

83 908

39 792

5 199

7261
74

7695
91

Razem (zadania własne
i zlecone łącznie):

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 71–73.

Jak dowodzi powyższe zestawienie, planowana wielkość wydatków w 1996 r. na zadania
własne i zlecone, które miały zostać powierzone miastu Kraków, zamknęła się ogółem
w kwocie nieco ponad 83,9 mln złotych. W porównaniu do analogicznych obliczeń za
rok 1995 nastąpił w tym względzie wzrost o prawie 16%. Niemal połowa
przewidywanych kosztów dotyczyła bezpośrednio wynagrodzeń. Na ten cel planowano
bowiem w 1996 r. przeznaczyć w omawianym zakresie prawie 40 mln złotych. Warto
nadmienić, że w analizowanym piśmie obok wskazanych wyliczeń wojewoda Piekarz
zapewnił prezydenta Lassotę, że wydał stosowne zalecenia podległym mu urzędnikom
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, a także udostępnienia Urzędowi Miasta
Krakowa statutów, regulaminów organizacyjnych przekazywanych jednostek i innych
niezbędnych materiałów 779. Co ciekawe, dokładnie w tym samym dniu, 27 listopada
1995 r. włodarz miasta skierował prośbę do przedstawiciela rządu w terenie o udzielenie
tego rodzaju informacji780.
779

AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 71–73.
Tamże, s. 9–10. Obok prośby o dostarczenie kompletnego wykazu jednostek i zakładów budżetowych,
które miały zostać przejęte przez samorząd, wraz z określeniem liczby ich pracowników, prezydent Lassota
w swoim piśmie zaapelował ponadto do wojewody Piekarza o przedstawienie informacji w zakresie
możliwości przejęcia lub korzystania przez miasto z usług Ośrodka Statystyki Medycznej, Analiz
i Informatyki. Dodatkowo poprosił o wyegzekwowanie od kierownictwa Urzędu Rejonowego w Krakowie
780
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Nieco ponad miesiąc później, 28 grudnia 1995 r. wicewojewoda krakowski Jerzy
Miller poinformował stronę samorządową o nowelizacji kalkulacji wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych. Mając na uwadze, że ustawa miejska
przekazywała władzom miast nie tylko wybrane dotychczasowe zadania i kompetencje
wojewodów, ale także w pewnej części należące dotąd do właściwości ministrów,
skutkiem dokonanej przez Urząd Rady Ministrów autopoprawki do projektu ustawy
budżetowej na 1996 r. było zwiększenie wydatków w zakresie:
 Ministerstwa Edukacji Narodowej — o 8 586 tys. złotych,
 Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej — o 12 tys. złotych,
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych — o 41 tys. złotych,
 rezerwy na podwyżki wynagrodzeń — ogółem o 27 tys. złotych.
Dawało to kwotę łącznie 8 666 tys. złotych. Po doliczeniu kosztów z tytułu zadań komisji
poborowych (rozdział 9192) w wysokości 44 tys. złotych ogólny plan wydatków na
zadania zlecone zwiększył się z pierwotnie ujętych w tabeli 12 483 tys. złotych do
21 193 tys. złotych781.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że przytoczone pismo wicewojewody
Jerzego Millera zawierało ponadto wyjaśnienia wobec uwag, które prezydent Józef
Lassota zgłosił dwa tygodnie wcześniej, 15 grudnia 1995 r. Włodarz Krakowa podnosił
wówczas, że strona rządowa nie przekazała pakietu podstawowych danych, które były
niezbędne do przeprowadzenia prac przygotowawczych do przejęcia przez miasto
jednostek lecznictwa otwartego. W związku z tym poprosił wojewodę o pomoc
w wyegzekwowaniu m.in. informacji o kosztach porad w przekazywanych podmiotach,
o sposobie rozliczeń za świadczenia specjalistyczne dla gmin ościennych, a także
o radach nadzorczych przejmowanych jednostek. W związku z tym, że powołał je
Wojewoda Krakowski, w konsekwencji miały one być rozwiązane przez ten sam organ.
Dodatkowo, prezydent miasta prosił o uzupełnienie danych na temat lekarzy rodzinnych,
w tym udostępnienie wzorów kontraktów z nimi zawieranych, określenie sposobu
naliczania środków na ich działalność i przekazanie pełnej informacji o wsparciu
finansowym z funduszu PHARE, przeznaczonym na adaptację i wyposażenie ich
gabinetów. Dla strony samorządowej ciągle niejasne pozostawały zasady naliczania

aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby prowadzonych dotąd spraw, które na mocy ustawy
od 1 I 1996 r. miały znaleźć się w kompetencjach samorządu. W ocenie prezydenta Lassoty informacje te
były niezbędne do właściwego zorganizowania obsługi stron.
781
AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 39–42.
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budżetu w dziale 85. Podkreślano, że wobec rozbieżności w liczbie etatów i średniego
wynagrodzenia w tym sektorze konieczne miało być wprowadzenie odpowiednich
korekt782.
W obszernej odpowiedzi opracowanej przez urzędników wojewody podkreślono,
że niezbędne dane zostały już w dużej mierze przekazane. Za przykład podano pismo
z 19 grudnia 1995 r. wystosowane przez dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Kazimierza Kapery do jego odpowiednika w Urzędzie
Miasta Krakowa – Zdzisława Adamaszka, w którym przedstawiono w szczegółach
zasady implementacji instytucji lekarza rodzinnego783. Wyjaśniono ponadto, że dwie
przekazywane jednostki lecznictwa otwartego (zespoły opieki zdrowotnej „Podgórze”
i „Śródmieście”) nie miały rad nadzorczych, a w dwóch pozostałych przypadkach
(„Nowa Huta”, „Krowodrza”) kadencja miała upływać 6 marca 1996 r. Wicewojewoda
Jerzy Miller wskazał, że przeprowadzenie korekty budżetu na 1996 r. nie leżało w jego
kompetencjach, a zaniżenie limitu wynagrodzeń i środków na realizację omawianych
zadań było wynikiem przelicznika przyjętego przez Radę Ministrów. Było to
przedmiotem zastrzeżeń ze strony administracji rządowej w województwie krakowskim,
niemniej jednak do tamtego momentu nie uzyskano ze strony rządu satysfakcjonującej
odpowiedzi zakładającej zwiększenie funduszy784.
W celu podsumowania i usystematyzowania przytoczonych powyżej informacji,
zasadne wydaje się wyliczenie spraw, które na mocy ustawy miejskiej przeszły do
kompetencji władz samorządowych Krakowa. Przedmiotowy katalog obejmował zadania
i kompetencje z zakresu:
–

rozgraniczeń nieruchomości, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

–

utrzymania

i modernizacji dróg krajowych oraz utrzymania dróg

wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta,
–

utrzymania Biura Inżynierii Ruchu,

782

Tamże, s. 37 i n.
Tamże, s. 43. Podczas wspomnianych spotkań dyrekcji wydziałów zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie i Urzędzie Miasta Krakowa uzgodniono, że jeśli w ramach ustawy miejskiej dojdzie do
przekazania krakowskiemu samorządowi jednostek lecznictwa otwartego, to równocześnie wraz z nimi na
rzecz miasta przejdą kompetencje dotyczące instytucji lekarza rodzinnego. Natomiast w ramach środków
PHARE zatwierdzono do remontu łącznie 26 przychodni i ośrodków zdrowia w województwie
krakowskim, z czego 11 było zlokalizowanych w Krakowie.
784
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–

prowadzenia placówek oświatowych przejętych wcześniej w ramach
programu pilotażowego, tj. szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne
II stopnia, szkoły medyczne, przedszkola i szkoły specjalne.

–

prowadzenia instytucji kultury przejętych uprzednio na mocy pilotażu,

–

prowadzenia niektórych publicznych zakładów opieki zdrowotnej785.

Przekazanie samorządowi Krakowa lecznictwa otwartego, a więc jednostek wpisujących
się w ostatnią z wymienionych wyżej kategorii, nastąpiło 4 stycznia 1996 r. w formie
otwartej dla mediów uroczystości złożenia podpisów pod stosownym protokołem786.
Mając na uwadze, że tzw. ustawa miejska była niejako kontynuatorką programu
pilotażowego, można przypuszczać, że podczas jej wdrażania występowały problemy
podobne do tych sprzed dwóch lat. Jak pokazała historia, tego rodzaju domniemania
znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dalszy rozwój wypadków przyniósł bowiem
napięcia między wojewodą krakowskim a prezydentem miasta w kilku newralgicznych
obszarach, szczególnie w zakresie ustalenia wymiaru etatów kalkulacyjnych związanych
bezpośrednio z wykonywaniem zadań i kompetencji przejętych przez samorząd miasta.
14 grudnia 1995 r. dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Mirosław Chechelski poinformował prezydenta Józefa Lassotę, że stronie
samorządowej przekazanych zostanie łącznie 59 etatów787. W ocenie włodarza miasta
liczba ta miała być jednak niewystarczająca do pełnej realizacji przekazywanych zadań.
Na podstawie przedstawionej 20 grudnia 1995 r. szczegółowej analizy dowodził on
bowiem, że kalkulacja wojewody zaniżona była co najmniej o 10,5 etatów788. W związku
z tego rodzaju roszczeniami kilka dni później wicewojewoda Jerzy Miller wystosował do
władz samorządowych Krakowa kolejne pismo, w którym utrzymał dotychczasowy
przekaz, przekonując, że zaproponowany wymiar etatów kalkulacyjnych koresponduje
z założeniami autopoprawki Rady Ministrów do budżetu na rok 1996 r., wobec czego
„wprowadzanie

jakichkolwiek

zmian

w

dotychczasowych

ustaleniach

jest

bezskuteczne”789.
Prezydent miasta pozostawał jednak konsekwentny w swoim stanowisku.
2 stycznia 1996 r. pytał wojewodę krakowskiego, w oparciu o jakie dane dokonał

785

Tamże, s. 71–73. Raport o Stanie Miasta 1995, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_
id=29096, dostęp: 13 XI 2017 r.
786
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podziału liczby etatów przydzielanych do poszczególnych zadań, wskazując dla
przykładu możliwe w jego ocenie mierniki: liczba załatwianych spraw, wydajność
pracowników, czas załatwienia jednej sprawy. Podkreślił, że stanowisko Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie oferujące 5 etatów wobec potrzebnych 10,5 etatów było
niesatysfakcjonujące. Dodatkowo, zdaniem prezydenta Józefa Lassoty samorządowi
Krakowa niezbędne było zabezpieczenie:
–

6 etatów na wykonywanie zadań zleconych przejętych od Kuratora Oświaty
w Krakowie, w tym 2 etaty na obsługę merytoryczną w obrębie Magistratu
i 4 etaty na obsługę kasową (po jednym dla każdej z byłych dzielnic miasta),

–

2,4 etatu na wykonywanie zadań zleconych z zakresu ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej (szacunek w tym względzie oparto na informacji Komendanta
Wojewódzkiego Straży Pożarnej, gdyż miasto nie miało dotąd w tym zakresie
własnych doświadczeń, bowiem nigdy tego rodzaju zadań nie prowadziło),

–

8 etatów na wykonywanie zadań z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej790.

Włodarz miasta przekonywał, że niezbędne było dofinansowanie dodatkowych
miejsc pracy w krakowskim Magistracie również z tytułu realizacji zadań własnych.
Przedstawione przez niego szacunki obejmowały 2,4 etatu na obsługę administracyjną
przejmowanych jednostek lecznictwa otwartego oraz łącznie 8 etatów przewidzianych do
obsługi jednostek oświatowych (w tym 4 do wykonywania prac merytorycznych
i 4 w zakresie obsługi finansowej). Wyliczenia te wynikały bezpośrednio z doświadczeń
samorządu miejskiego podczas wykonywania analogicznych zadań w ramach
porozumienia pilotażowego791.
Co więcej, prezydent Krakowa Józef Lassota wnioskował do strony rządowej
o przekazanie jeszcze etatu na wykonywanie zadań komisji poborowych. Dał temu wyraz
w piśmie do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera datowanym na 11 stycznia
1996 r. Jak argumentował, zgodnie z poczynionym przez samorząd miejski rozeznaniem
„zadania w zakresie organizacji i przeprowadzania poboru są bardzo złożone, wymagają
wielu uzgodnień i koordynacji z organami administracji wojskowej (Wojskowa Komenda
Uzupełnień) i rządowej (Rejonowe Biuro Pracy), sporządzenia stosownych umów
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i rozliczeń finansowych z działalności rejonowych komisji lekarskich i rejonowych
komisji poborowych”792.
Poza ustalaniem liczby etatów kalkulacyjnych przewidzianych do wykonywania
zadań powierzonych w drodze ustawy miejskiej, poważne trudności występowały
również w procesie uzgadniania wysokości środków przekazywanych na zobowiązania
w zakresie służby zdrowia. Na problemy w tym względzie konsekwentnie i w zasadzie
przy każdej okazji zwracał uwagę prezydent Krakowa Józef Lassota. Podczas
noworocznego spotkania z parlamentarzystami w styczniu 1996 r. podkreślał, że
finansowanie tego typu zadań budzi największe niepokoje władz samorządowych.
Niemniej jednak w tym samym wystąpieniu przyznał równocześnie, że co do zasady
ustawa o dużych miastach była krokiem we właściwym kierunku793. Taką optykę
włodarza miasta potwierdzało napisane przez niego słowo wstępne do piątej edycji
dorocznego Raportu o Stanie Miasta. W materiale tym można przeczytać, że nowe
regulacje prawne wpływały na rozwój samorządu terytorialnego i w realny sposób
poszerzały jego kompetencje. To wszystko miało być „ukoronowaniem kilkuletnich
starań samorządów miejskich o kategoryzację gmin, o faktyczne przejęcie roli
gospodarza na swoim terenie”794.
Ogólny optymizm nie maskował jednak zdiagnozowanych problemów. O braku
możliwości dojścia do konsensusu z przedstawicielami administracji rządowej
w województwie krakowskim w zakresie ustalenia wysokości środków na zadania
związane ze służbą zdrowia prezydent Krakowa Józef Lassota informował również
ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka Borowskiego. Z przesłanego pod koniec
grudnia 1995 r. pisma można wyczytać, że w ocenie włodarza miasta kwoty przewidziane
na wspomniany cel zostały naliczone niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o zmianie zakresu niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych. W liście
do szefa Urzędu Rady Ministrów wskazano, że postawa wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza, a po dymisji jego zastępcy Jerzego Millera, miała być nieprzejednana,
pomimo wielokrotnych wystąpień prezydenta miasta w tejże sprawie 795.
O tym, że prawidłowe ustalenie środków dla samorządów miast przejmujących
zadnia miało zasadnicze znaczenie, w specjalnym liście przekonywał wojewodów
792
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Raport o Stanie Miasta 1995. Wstęp, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29096,
dostęp: 27 II 2019 r.
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minister Borowski. Apelował on do przedstawicieli rządu w terenie o dołożenie
wszelkich starań, aby proces wdrażania ustawy miejskiej przebiegał sprawnie i bez
uszczerbku w jakości świadczonych usług, ważnych dla lokalnych społeczności. Takie
działania miały bowiem wpisywać się w ideę zwiększania roli samorządów
i

wprowadzania

dalszych

rozwiązań

decentralizacyjnych.

Wobec

informacji

o pojawiających się problemach w zakresie finansowania całego przedsięwzięcia szef
Urzędu Rady Ministrów wyrażał przekonanie, że „życzliwe, partnerskie wyjaśnienie tych
spraw pozwoli na uniknięcie zbędnych konfliktów, a w przypadku uzasadnionych
zastrzeżeń gmin możliwe będzie operatywne wprowadzenie odpowiednich korekt
finansowych”796.
Zasygnalizowane wcześniej nieporozumienia na tym tle, które zrodziły się
między wojewodą krakowskim a włodarzem miasta, nie wygasły zbyt szybko. Prezydent
Lassota nie przyjmował do wiadomości wyjaśnień przedstawiciela rządu w terenie i,
utrzymując swoje stanowisko, miesiąc po wejściu w życie ustawy miejskiej skorzystał
z przyznanego mu prawa do zakwestionowania wielkości wskaźnika udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych. W wystosowanym 31 stycznia 1996 r. piśmie do
ministra finansów Grzegorza Kołodki stwierdził, że wskazana przez resort kwota
w wysokości 115 245 000 złotych była zaniżona, a niedobór miał według niego wynieść
9 074 000 złotych. Jak dalej przekonywał, wynikało to głównie z rozbieżności między
wyższą wartością faktycznego wykonania wydatków w 1995 r. a niższym określeniem
przewidywanego wykonania w 1995 r., które to stanowiło podstawę obliczenia
wskaźnika797.
Innym, dodatkowym źródłem zaniżenia wyliczeń miało być nieuwzględnienie
wydatków ponoszonych z tytułu zadań związanych z działem klasyfikacji budżetowej
„administracja państwowa i samorządowa”. Nie bez znaczenia – jak przekonywał
prezydent Lassota – było również to, że w porównaniu do podpisanego wcześniej
porozumienia pilotażowego liczba przejętych placówek wzrosła o przeszło 50% – z 43
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/51, t. 2, pismo ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Marka
Borowskiego do wojewodów z 29 XII 1995 r. w związku z wejściem w życie ustawy miejskiej. Warto
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do 68 jednostek. To pociągało za sobą konieczność zwiększenia o 8,4 etatów
kalkulacyjnych na obsługę zadań z tego zakresu798.
Po wpłynięciu pisma prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do Ministerstwa
Finansów podsekretarz stanu w tym resorcie Halina Wasilewska-Trenkner przesłała do
wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera list adresowany na 23 lutego 1996 r.
W dokumencie tym poleciła ustosunkować się do zgłoszonych przez stronę samorządową
zastrzeżeń do 5 marca 1996 r., aby można było dotrzymać terminu 30 kwietnia 1996 r.,
do którego to Minister Finansów miał obowiązek rozpatrzyć złożone odwołania 799.
Odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie pojawiła się jednak zbyt
szybko. Nowo powołany wojewoda krakowski Jacek Majchrowski wysłał do
Ministerstwa Finansów pismo z wyjaśnieniami w ostatnim możliwym dniu. W jego
ocenie przedmiotowe zastrzeżenia, które wypunktowały władze miasta Krakowa, były
niezasadne. Uznanie o bezpodstawnym zakwestionowaniu wyliczeń zostało poparte
szczegółową analizą i uzasadnieniem800. Aby omawiana sprawa została pozytywnie
sfinalizowana, konieczne było zorganizowanie spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie z udziałem wicewojewody Millera, prezydenta Lassoty, a także wiceministra
zdrowia Krzysztofa Kuszewskiego i wiceminister finansów Haliny WasilewskiejTrenkner. W wyniku rozmów ustalono, że wobec uzasadnionych niedoborów środków
na lecznictwo w mieście, Ministerstwo Finansów przekaże dodatkowe pieniądze
bezpośrednio na konto samorządu, a nie wojewody801.
Jak można zauważyć, pierwsze miesiące implementacji ustawy miejskiej
w miastach, które zostały nią objęte, a w szczególności w Krakowie, obfitowały
w rozliczne problemy. Do innych spraw, które stały się źródłem dwustronnych
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Tamże. Do nowo przejętych 25 jednostek zaliczały się: 4 szkoły muzyczne, 8 szkół zawodowych,
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uzgodnień, a czasem napięć między wojewodą krakowskim i jego służbami
a przedstawicielami władz samorządowych zaliczyć można:
zakres porozumienia określającego imienny wykaz pracowników urzędów
administracji

rządowej

zatrudnionych

przy

wykonywaniu

zadań

podlegających przejęciu przez gminę Kraków802,
przekazywanie miastu niektórych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 803,
wątpliwości dotyczące powierzania kompetencji z zakresu weterynarii804,
realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową805,
nieporozumienia dotyczące wysokości nakładów inwestycyjnych na potrzeby
przekazywanych jednostek806,
określenie zasad umowy kupna–sprzedaży i dostawy blankietów dowodów
osobistych, tymczasowych dowodów osobistych, metryczek i rejestrów
numerowych807.
Powyżej naszkicowany katalog problemów, jakie pojawiły się przy wdrażaniu
ustawy miejskiej, okazał się na tyle poważny, że w Urzędzie Rady Ministrów
postanowiono zorganizować 27 lutego 1996 r. specjalne spotkanie dla zainteresowanych
stron.

Poza

tym,

że

obok

wojewody

wrocławskiego

Janusza

Zaleskiego

współprzewodniczącym narady miał zostać prezydent Krakowa Józef Lassota, ustalono
również, że odbędzie się ono przy udziale podsekretarza stanu Józefa Winiarskiego,
a jego podstawowy cel stanowiło wyjaśnienie wątpliwości i zażegnanie sporów, jakie
zrodziły się między przedstawicielami rządu w terenie a prezydentami miast 808.
W efekcie tych konsultacji, w których – co należy podkreślić – uczestniczył
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wicewojewoda

krakowski

Jerzy

Miller,

zdecydowano

o

wprowadzeniu

czterostopniowego trybu rozpatrywania zastrzeżeń miast do wyliczonych wskaźników,
a także uzgodniono, że należało pilnie uregulować sprawę pokrywania zobowiązań
Skarbu Państwa powstałych do końca 1995 r. w przejmowanych jednostkach.
Dodatkowo, wysunięto też postulat podjęcia działań mających na celu umocnienie
pozycji wojewody w stosunku do administracji specjalnych i znowelizowanie zapisów
ustawy miejskiej poprzez wprowadzenie zapisu określającego obowiązek zachowania
ponadlokalnego charakteru przekazywanych jednostek809.
W ciągu kilku kolejnych miesięcy wdrażania ustawy miejskiej powstałe spory
z czasem wygasły. Po półroczu od momentu wejścia w życie omawianych regulacji
w Urzędzie Rady Ministrów przygotowano specjalną ankietę, którą następnie polecono
wypełnić

przedstawicielom

władz

samorządowych

zainteresowanych

miast

i odpowiednim przedstawicielom rządu w terenie. Dokument ten przesłano więc do
uzupełnienia zarówno prezydentowi Krakowa, jak i wojewodzie krakowskiemu. Jak
przekonywały służby rządowe, głównym celem monitoringu wdrażania omawianych
regulacji było stworzenie bazy informacyjnej, która była niezbędna do przedstawienia
stosownego sprawozdania Rady Ministrów na forum Sejmu 810.
Ankieta składała się z 7 pytań, które wymagały udzielenia odpowiedzi o różnym
stopniu złożoności. Urząd Rady Ministrów zamierzał zebrać informacje dotyczące m.in.:
–

liczby jednostek przejętych przez miasto w ramach wcześniej realizowanego
programu pilotażowego, które na mocy tzw. ustawy o dużych miastach
pozostały pod zarządem samorządu,

–

liczby jednostek przejętych przez miasto niejako od postaw w drodze tzw.
ustawy miejskiej,

–

liczby jednostek, które do końca 1995 r. były prowadzone przez miasto
w ramach pilotażu, a znalazły się na liście wyłączeń w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 12 grudnia 1995 r.

Dodatkowo, w omawianym kwestionariuszu ujęte zostały pytania dotyczące zatrudnienia
w przekazywanych jednostkach. Stronie rządowej i samorządowej polecono również
wymienić problemy występujące w procesie przejmowania podmiotów i etatów
kalkulacyjnych przewidzianych do ich obsługi. Nie zabrakło również pytania
o ewentualne trudności w zakresie komunalizacji mienia i finansowania całego
809
810
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przedsięwzięcia. Od organów samorządu terytorialnego oczekiwano opinii na temat
terminowości przekazywanych środków oraz regulacji zadłużeń jednostek811.
W odpowiedzi na tę prośbę, po uzyskaniu stosownych informacji ze strony
Urzędu Miasta Krakowa, urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przygotowali
specjalny raport. 30 lipca 1996 r. przedmiotowa ankieta została wysłana przez zastępcę
dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Mieczysława Stypę do Departamentu
Organizacji i Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów. Warto
nadmienić,

że

przeszło

półroczny

okres

obowiązywania

ustawy

miejskiej,

przeanalizowany zapewne już bardziej obiektywnie i z większym dystansem, oceniony
został

zasadniczo

pozytywnie.

Nie

odnotowano

większych

problemów

ani

z przejmowaniem jednostek812, ani z przekazywaniem etatów, ani też z finansowaniem
całego przedsięwzięcia. Dowodzi tego poniższa tabela.

Tabela 31. Zestawienie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ustawą miejską w pierwszym
półroczu 1996 r. w Krakowie (w tys. złotych)
Dotacja z budżetu państwa
Dział

Wyszczególnienie

Wykonanie
za I półrocze 1996 r.

Plan na 1996 r.
31

Budownictwo

18

9

40

Rolnictwo

29

15

45

Leśnictwo

8

4

70

Gospodarka komunalna

11 000

5 500

74

Gospodarka nieruchomościami

277

144

79

Oświata i wychowanie

8 586

4 419

85

Ochrona zdrowia

13

6

91

Administracja państwowa

1 302

642

93

Bezpieczeństwo publiczne

41

21

21 274

10 760

Ogółem
Źródło: AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 177–185.
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Wskazane w ankiecie problemy, jakie występowały w zakresie przejmowania przez samorząd Krakowa
wytypowanych jednostek, miały swoje źródło jedynie w toczących się sprawach z zakresu uregulowań
prawno-geodezyjnych i ustaleń własnościowych.
812
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Z powyższego zestawienia wnioskować można, że w Krakowie nie występowały
problemy z terminowością przekazywania środków na zadania zlecone. Wojewoda
krakowski i jego urzędnicy w ciągu pierwszego półrocza 1996 r. wypłacili stronie
samorządowej około 50% należności przewidzianych na cały rok z tytułu realizowania
założeń ustawy miejskiej813.
Analizując dane statystyczne przedstawione przez stronę samorządową, należy
wskazać, że w ciągu całego 1996 r. miasto Kraków wydało łącznie 689,4 mln złotych na
wykonywanie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.
Szczegółowe dane z uwzględnieniem kosztochłonności realizacji ustawy miejskiej
w Krakowie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 32. Wydatki miasta Krakowa na realizację zadań własnych i zleconych w 1996 r.
Rodzaj zadań

Wielkość wydatków (w tys. złotych)

Zadania własne z wyłączeniem tzw. ustawy miejskiej

518 107,6

Zadania własne wynikające z tzw. ustawy miejskiej

125 010,7

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

46 342,6

Razem

689 460,5

Źródło: Raport o Stanie Miasta 1996. Zarządzanie miastem, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=29074, dostęp: 27 II 2019 r.

Trzy czwarte wydatków poniesionych przez samorząd miasta Krakowa w 1996 r.
wynikało bezpośrednio z realizacji zadań własnych. W odsetku tym nie uwzględniono
tych zadań, które zostały przejęte na podstawie ustawy miejskiej. Stanowiły one bowiem
nieco ponad 18% w całościowej strukturze wydatków miasta Krakowa w 1996 r.
Jak już wspomniano, dane zamieszczone w ankietach przekazanych do Urzędu
Miasta Krakowa, które zostały następnie zebrane przez Urząd Rady Ministrów, miały
stanowić podstawę do przygotowania informacji o skutkach obowiązywania tzw. ustawy
miejskiej, jaką rząd – zgodnie z art. 30 – był zobowiązany przedstawić Sejmowi po

813

AZMUWK, UWK, spis 256/6, s. 177–185. Jak informowały media, inaczej sprawa wyglądała w innych
miastach i w skali całego kraju. W ocenie niektórych samorządowców koszty przejętych zadań zostały od
samego początku mocno zaniżone, podobnie zresztą jak i udział w podatku. Do tego nie uwzględniono
wydatków na inwestycje w jednostkach, które zostały przekazane władzom miejskim. Przedstawicielom
rządu zarzucano również, że zadłużenie szkół i szpitali nie zostało uregulowane. Zob. J. Koral, Miasta
w długach, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 217 (2207), z 17 IX 1996 r., s. 6.
222

upływie 6 miesięcy od wejścia w życie przedmiotowych przepisów. Realizując ten
obowiązek, 6 listopada 1996 r. minister – szef Urzędu Rady Ministrów Leszek Miller
zreferował posłom omawiane zagadnienie i zarazem przedstawił rządowy projekt ustawy
nowelizującej dotychczasowe regulacje 814. W swoim wystąpieniu uzasadniał on
konieczność wprowadzenia zmian odnoszących się m.in. do racjonalizacji katalogu zadań
i kompetencji władz samorządowych, zmian sposobu finansowania, w tym
uwzględnienia środków na inwestycje, przesunięcia terminu obowiązywania regulacji w
gminach warszawskich i dostosowania do ich ustroju 815, a także uprawnień Rady
Ministrów do wydawania aktów wykonawczych i nowelizacji przepisów. Minister
Leszek Miller jako największą korzyść będących przedmiotem analizy unormowań uznał
zastąpienie dotacji celowych stosowanych w programie pilotażowym reformy
administracji publicznej systemowo zwiększonymi dochodami własnymi gmin 816.
Ostatecznie, po przejściu wszystkich etapów procesu legislacyjnego, ustawa
zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich
strefach usług publicznych została uchwalona 5 grudnia 1996 r., po czym z dniem
1 stycznia 1997 r. weszła w życie 817.
Po wprowadzeniu powyższych zmian, w kolejnych ankietach, które zostały
przesłane do Urzędu Rady Ministrów odpowiednio w połowie 1997 r. i w połowie 1998
r., władze samorządowe Krakowa i przedstawiciele wojewody krakowskiego za każdym
razem potwierdzali w zasadzie bezproblemowe realizowanie założeń ustawy miejskiej
we wszelkich analizowanych aspektach. Wskazywano jedynie na częściowe trudności
w zakresie finansowania przekazywanych etatów i problemy pojawiające się w zakresie
komunalizacji mienia. W kwestionariuszu odnotowano, że w 1996 r. środki przekazane
miastu Kraków na zadania przejęte jako własne zamknęły się ogółem kwocie 111,7 mln
złotych, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawą miejską
(z wyłączeniem inwestycji) wyniosła 21,8 mln złotych. W następnym 1997 r. samorząd
814

Sejm III RP, II kad., Druk nr 1954, Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie zakresu
działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/
opisy/1954.htm, dostęp: 29 XII 2017 r.
815
Warto nadmienić, że kwestie związane z ustrojem Warszawy regulowała odrębna ustawa z dnia
25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 48, poz. 195 z późn. zm.).
816
Sejm III RP, II kad., Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie
zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (druk nr 1954) wraz
z informacją Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie
zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (druk nr 1955). Wystąpienie
ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów Leszka Millera, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/main/
3A00E154#094, dostęp: 29 XII 2017 r.
817
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz
o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 773).
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miejski otrzymał natomiast ogółem 148,3 mln złotych z budżetu na realizację zadań
bieżących przejętych jako własne (z wyjątkiem finansowania projektów inwestycyjnych).
Według planów dotacji z budżetu państwa miasto Kraków miało na zadania zlecone
ustawą miejską w 1998 r. otrzymać w sumie 34,1 mln złotych. W pierwszym kwartale
1998 r. wykonanie z tego tytułu wyniosło łącznie dla wszystkich działów klasyfikacji
budżetowej 8,5 mln złotych818.
Wśród uwag zgłaszanych przez stronę rządową wskazać należy na postulat
poszerzenia kompetencji miejskiego konserwatora zabytków. W ocenie władz
samorządowych miasta Krakowa zasadne było również rozszerzenie katalogu uprawnień
w zakresie ochrony środowiska i nakładania grzywien w zakresie prawa budowlanego.
Liczne problemy rodził brak definicji podstawowej opieki zdrowotnej i niedookreślenie
tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Wskazywano również na konieczność
nowelizacji prawa, gdyż niektóre rozporządzenia nie przystawały do nowych regulacji
wprowadzonych w drodze ustawy miejskiej. Ciągle zgłaszano również zastrzeżenia do
sposobu finansowania przedsięwzięcia. Dotyczyły one m.in. zwiększenia do 10%
wysokości kwot wynikających z zastosowania odpowiedniego wskaźnika na nakłady
inwestycyjne, które były związane z realizacją zadań regulowanych przez przepisy
ustawy o dużych miastach819.
Reasumując powyższe treści, należy zauważyć, że ustawa miejska obowiązywała
ogółem przez trzy pełne lata, tj. od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 1998 r., a więc do
ostatniego dnia przed wejściem w życie tzw. drugiego etapu reformy samorządu
terytorialnego w Polsce, połączonego z reformą administracyjną. W wyniku
poczynionych zmian rozbudowano funkcjonujący dotąd samorząd gminny o dwa
dodatkowe i niezależne szczeble – powiat i województwo, a miasta uczestniczące
w omawianej w niniejszym podrozdziale ustawie miejskiej, w tym Kraków, otrzymały
status miast na prawach powiatu820.
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AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 2, s. 1245–1257, 1275, 1375, 1425–1441; AZMUWK, UWK, spis
396/1, t. 3, s. 1859–1873, 1939–1957.
819
AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 2, s. 1439 i n.
820
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 123; E. Knosala, dz. cyt., s. 131.
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3.3. PRZYGOTOWANIA DO REFORMY Z 1999 R.
3.3.1. ZAMYSŁ REFORMY I PIERWSZY ETAP PRZYGOTOWAŃ
Omawiane w dwóch poprzednich podrozdziałach relacje wojewodów krakowskich
z samorządem miasta Krakowa nie wyczerpują problematyki współdziałania tych dwóch
ośrodków władzy przy wdrażaniu reform administracji publicznej w latach 90. XX w.
Nie ulega wątpliwości, że zarówno program pilotażowy, przygotowywany w 1993 r.
i realizowany przez kolejne dwa lata, jak również ustawę miejską, która weszła w życie
z początkiem 1996 r., określić można mianem znaczących etapów reorganizacji struktur
administracyjnych państwa. Jak pokazała historia, nie stanowiły one jednak docelowej
formy przeobrażeń ustrojowych w rozwijającej się III Rzeczpospolitej 821.
Wydarzeniem wieńczącym 9-letni proces reform było wprowadzenie 1 stycznia
1999 r. trójstopniowego zasadniczego podziału terytorium kraju na – odpowiednio –
gminy, powiaty i województwa. W związku z tym, że na dwóch ostatnich szczeblach
utworzono struktury samorządowe, stanowiło to ważne uzupełnienie, a w pewnym sensie
raczej dokończenie reformy decentralizacyjnej, którą zapoczątkowano bezpośrednio po
transformacji ustrojowej za pomocą wprowadzenia w 1990 r. samorządu terytorialnego
na poziomie gmin822.
Wydawać się mogło, że rząd Włodzimierza Cimoszewicza, powołany 7 lutego
1996 r. po złożeniu dymisji przez premiera Józefa Oleksego, pomimo niewielkiej zmiany
pod względem tworzących go sił politycznych, nieco silniej ukierunkuje swoje działania
na kontynuowanie reformy administracji publicznej823. Świadczyć o tym miał

821

W ocenie wielu badaczy i osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowywanie reform, m.in.
Michała Kuleszy, Jerzego Regulskiego, Grzegorza Gorzelaka, czy Anny Tucholskiej, przyczyn
niedokończenia w połowie lat 90. XX w. reformy administracji publicznej i organizacji terytorialnej kraju
należy upatrywać w braku woli wśród elit politycznych i kolejnych rządów, w szczególności gabinetów:
Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Zob. G. Gorzelak, art. cyt., s. 14;
A. Tucholska, Proces ustawodawczy reformy terytorialnej organizacji kraju, w: Decentralizacja
terytorialnej organizacji kraju…, s. 58.
822
A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, art. cyt., 97 i n.
823
Rząd Włodzimierza Cimoszewicza przeprowadził tzw. reformę centrum administracyjno-gospodarczą
rządu. Polegała ona na zreorganizowaniu i usprawnieniu prac Rady Ministrów oraz innych organów
i urzędów centralnych. Wzmocnieniu uległa pozycja premiera, a rozbudowany Urząd Rady Ministrów
zastąpiono Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zlikwidowano również część ministerstw, a pozostałe
zreformowano. Szerzej o reformie centrum w: P. Przeciszewski, art. cyt., s. 66–85. Należy również
odnotować, że w okresie funkcjonowania gabinetu Cimoszewicza uchwalona została 2 IV 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza została zatwierdzona 25 V 1997 r. w referendum
i weszła w życie 17 X 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
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opracowany w Urzędzie Rady Ministrów w lipcu 1996 r. obszerny, prawie 70-stronicowy
dokument pt. Państwo sprawne, bezpieczne, przyjazne. Założenia programu
decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego 824.
Opracowanie to składało się z pięciu części, z której każda określała odpowiednio
cele strategiczne, ocenę ich realizacji, główne kierunki programu decentralizacji, strategię
jego realizacji i harmonogram podejmowanych działań. Autorzy dokumentu omówili
w nim podstawowe modele ustrojowe organizacji terytorialnej kraju, dokonali analizy
porównawczej i zarysowali problemy, jakie występowały i mogły potencjalnie zaistnieć.
W zakresie przyjętych zamierzeń decentralizacyjnych wskazano m.in. na konieczność
równoległej

reformy

postępowania

administracyjnego,

ograniczenia

regulacji

administracyjnych, utworzenia korpusu urzędników Służby Cywilnej oraz wzmocnienia
prawnego i finansowego samorządu terytorialnego 825.
Przygotowany

przez

urzędników

premiera

Waldemara

Cimoszewicza

harmonogram realizacji programu zaczynał się od zastrzeżenia, że przyjęcie jednego
z wymienionych wariantów reformy administracji publicznej wymaga konsensusu
politycznego oraz akceptacji społeczeństwa. W ocenie ośrodka rządowego trudno było
jednak mówić o społecznej aprobacie, jeśli wśród elit politycznych i w środowiskach
opiniotwórczych istniały poważne rozbieżności w ocenie proponowanych rozwiązań.
W przypadku istotnych w kontekście niniejszego podrozdziału planów wprowadzenia
dodatkowych szczebli samorządu określono co prawda kilka terminów na 1996 i 1997 r.,
ale zarazem zapowiedziano, że w tych okresach podejmowane będą zaledwie prace
koncepcyjno-badawcze826.
Wobec tak ostrożnych, ściśle potencjalnych wizji Urzędu Rady Ministrów,
w

ocenie

niektórych

badaczy,

m.in.

Grzegorza

Gorzelaka,

przygotowanie

i opublikowanie omówionego powyżej materiału równoznaczne było jedynie
z pozornymi działaniami rządu. Co prawda teoretycznie, jak wspomniano, opracowano
harmonogram dalszych prac w ramach reformy administracji publicznej, ale
równocześnie ciągle nie rozstrzygnięto kwestii kształtu przyszłego województwa. Nie
korzystając z wypracowanych już wcześniej propozycji827, do wyboru ciągle pozostawały
824

AZMUWK, UWK, spis 258/15, Urząd Rady Ministrów, Państwo sprawne, bezpieczne, przyjazne.
Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego, Warszawa 1996.
825
Tamże, spis treści.
826
Tamże, s. 65–67.
827
Wystarczy wspomnieć chociażby projekty ustaw o samorządzie powiatowym z 1994 r. i wojewódzkim
z 1995 r. Zob. Sejm III RP, II kad., druk 295, Poselski projekt ustawy o samorządzie powiatowym; tamże,
druk 1542, Poselski projekt ustawy o samorządzie wojewódzkim.
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dwa warianty – albo usamorządowienie dotychczasowych 49 województw, albo
wprowadzenie 12 województw i około 300 powiatów828.
Trzeba jednak mieć świadomość, że dyskurs dotyczący przyszłych struktur
administracyjnych nie odbywał się jedynie na poziomie władz centralnych. Po
otrzymaniu z Urzędu Rady Ministrów cytowanego opracowania wojewoda krakowski
Jacek Majchrowski z upoważnienia władz centralnych zorganizował 25 października
1996 r. regionalną konferencję konsultacyjną, która odbyła się w Centrum Kongresowym
Akademii Rolniczej w Krakowie. W kontekście tytułowych relacji z samorządem miasta
Krakowa należy odnotować, że do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali
przedstawiciele Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, w skład którego
wchodzili radni będący delegatami z poszczególnych gmin, w tym również ci, którzy
reprezentowali stolicę województwa. Mieli oni wejść w skład czterech grup roboczych,
które miały docelowo przygotować stanowisko do założeń programu w zakresie
następujących zagadnień:
–

ustrój prawny i kompetencyjny poszczególnych stopni administracji,

–

koncepcje dotyczące podziału terytorialnego,

–

finanse i mienie komunalne w zdecentralizowanym modelu państwa,

–

metodyka i strategia wdrażania reformy, z uwzględnieniem szacunkowych
kosztów tego przedsięwzięcia 829.

Owocem tej regionalnej konferencji konsultacyjnej był kilkudziesięciostronicowy
protokół. W pierwszej części tego dokumentu zamieszczono wypowiedzi prelegentów,
w tym wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego, przedstawiciela Urzędu Rady
Ministrów ministra Józefa Winiarskiego, prof. Elżbiety Wysockiej reprezentującej
rządowy Zespół Ekspertów, a także szefów wspomnianych wcześniej czterech zespołów
problemowych. W dalszej części zreferowano przebieg dyskusji. Udział w niej wzięli
m.in.: wojewoda tarnowski Wiesław Woda, wicewojewoda tarnobrzeski Janusz
Sochacki, wojewoda kielecki Zygmunt Szopa, wojewoda krośnieński Piotr Komornicki
i wicewojewoda przemyski Jerzy Marcinko. Obrady podsumował natomiast minister
Krzysztof Janik. Warto nadmienić, że do całego raportu dołączono ustalenia z narad

828

G. Gorzelak, art. cyt., s. 14.
AZMUWK, UWK, spis 1183/7, pismo wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego do
przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego Marka Nawary z 7 X 1996 r.
z zaproszeniem do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej „Państwo sprawne, przyjazne,
bezpieczne”.
829
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podzespołów województw południowo-wschodnich, które odbyły się kilka dni
wcześniej, 14 października 1996 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 830.
Z wystąpienia wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego należy
wynotować trzy kluczowe spostrzeżenia. Po pierwsze, jego zdaniem kierunek, który
został obrany w 1990 r. podczas restytucji samorządu terytorialnego, był właściwy. Po
drugie, należało kontynuować zapoczątkowane wówczas zmiany i dalej reformować
administrację publiczną. Po trzecie wreszcie, wbrew formułowanym opiniom, okres
minionych 6 lat nie został zmarnowany, gdyż państwo wzbogaciło się o bardzo cenne
doświadczenia. Tym niemniej, nie można było dłużej zwlekać. Jak mówił wojewoda
Jacek Majchrowski, „czas przygotowań do dalszych etapów już się kończy, a Polska
zaczyna wchodzić w okres decyzji i rozstrzygnięć przesądzających o ostatecznym
kształcie struktury administracyjnej kraju” 831.
Jak już wspomniano, konsultacje dotyczące kształtu reformy administracji
publicznej z uwzględnieniem rozszerzenia samorządu odbywały się również
w Warszawie, na poziomie ośrodka rządowego. Świadczy o tym chociażby fakt, że
prezydent Krakowa Józef Lassota, będący równocześnie członkiem Związku Miast
Polskich832, został zaproszony na spotkanie, które zaplanowano na 25 stycznia 1997 r.
z udziałem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Leszka Millera.
Poza piastunami poszczególnych organów samorządu terytorialnego mieli w nim wziąć
udział również przedstawiciele środowisk samorządowych i funkcjonujących w tym
zakresie organizacji833.
W kwietniu 1997 r. urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
opracowali aktualizację przytoczonego wcześniej raportu Państwo sprawne, przyjazne,
bezpieczne.

Program

decentralizacji

funkcji

państwa

i

rozwoju

samorządu

terytorialnego. W nowej wersji dokumentu uwzględniono wnioski z konferencji
konsultacyjnych, które zostały zorganizowane w październiku 1996 r. w stolicach
10 województw, w tym również – zgodnie z powyższym fragmentem – krakowskiego.
Jednym z głównych postulatów wyrażonych przy tej okazji przez środowiska
830

AZMUWK, UWK, spis 258/15, Regionalna Konferencja Konsultacyjna – „Państwo sprawne, przyjazne,
bezpieczne”, Kraków, 25 października 1996 r.
831
Tamże, s. 1–3.
832
Historia Związku Miast Polskich została przedstawiona w publikacji wydanej z okazji stulecia tej
organizacji samorządowej. Zob. B. Mościcki, dz. cyt.
833
AZMUWK, UWK, spis 1183/7, pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Józefa Winiarskiego do wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego z 21 I 1997 r. dot.
spotkania ministra spraw wewnętrznych i administracji Leszka Millera z przedstawicielami samorządu
terytorialnego.
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samorządowe i eksperckie, było szybkie wybranie wariantu reformy. Według
uczestników narad przedłużanie dyskusji wprowadzało niepewność pracowników
administracji, było powodem dezorientacji społeczeństwa oraz przyczyniało się do
zmniejszenia tempa działań reformatorskich834.
Z wdrożeniem w życie tych zaleceń trzeba było w praktyce jednak poczekać do
nowego rozdania na scenie politycznej, które to przyniosły wybory parlamentarne.
Przyspieszenie prac związanych z reformą samorządową, która była ściśle powiązana
z procesem decentralizacji i zmianami w organizacji terytorialnej kraju, nastąpiło bowiem
jesienią 1997 r., po objęciu przez Jerzego Buzka funkcji premiera 835. Niespełna miesiąc
po tym wydarzeniu, 9 grudnia 1997 r. Rada Ministrów powołała pełnomocnika rządu do
spraw reform ustrojowych państwa. Został nim w stopniu sekretarza stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Michał Kulesza 836. W jednym z pierwszych wywiadów, na
pytanie o swoją pozycję w gabinecie, w porównaniu do czasów współpracy z premier
Hanną Suchocką, odpowiedział: „Ponieważ nie jestem księdzem, który bada wnętrze
dusz ludzkich, ale politycznym urzędnikiem tego rządu, mam legitymację do
prowadzenia szybkich prac reformatorskich i wymagania w tym zakresie od innych
partnerów tej gry. Dlatego nie jestem jednym z wielu ministrów, ale pełnomocnikiem
całego rządu. Mówiąc inaczej, wykonuję jego wolę”837.
W kolejnym kroku, w uchwale Rady Ministrów z 23 grudnia 1997 r.
wyartykułowano główne cele reformy i określono jej harmonogram. Zgodnie z tą
rozpiską w pierwszym kwartale 1998 r. miały zostać przygotowane projekty ustaw
o charakterze ustrojowym i kompetencyjnym, a także przepisy wprowadzające – tak, aby
wszystkie te regulacje mogły zostać uchwalone do połowy roku. W wyniku podjęcia
ostatecznej decyzji dotyczącej struktur i liczebności szczebli samorządowych, 1 stycznia
1999 r. miały zacząć funkcjonować samorząd powiatowy, wojewódzki oraz
zreformowana administracja rządowa w województwie 838.

834

AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 4, s. 4762–4765.
Gabinet Jerzego Buzka został uformowany w wyniku wyborów parlamentarnych z 21 IX 1997 r.
Koalicyjny rząd Akcji Wyborczej „Solidarność” i Unii Wolności został zaprzysiężony przez prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego 31 X 1997 r., po czym 11 XI 1997 r. uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Zob.
A. Dudek, dz. cyt., s. 376–378; A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 104–129.
836
A. Tucholska, art. cyt., s. 59. Kazimierz Barczyk przekazuje w swoich wspomnieniach, że był drugim
obok Michała Kuleszy mocnym kandydatem do objęcia tego stanowiska. Zob. K. Barczyk (przewodniczący
Rady Miasta Krakowa w latach 1990–1993, radny miasta Krakowa I i II kadencji) – relacja ustna z 29 X
2019 r.
837
M. Kulesza, Budowanie samorządu…, s. 244 i n.
838
AZMUWK, UWK, spis 396/1, t. 1, s. 453–465. Rzeczona uchwała nr 101/97 Rady Ministrów z 23 XII
1997 r. w sposób syntetyczny prezentowała założenia dotyczące istoty i pozycji proponowanych nowych
835
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W nabierające coraz większego tempa przygotowania do reorganizacji
terytorialnej państwa, połączonej z rozszerzeniem samorządu terytorialnego na kolejne
szczeble, zaangażowane były władze centralne, lokalne i szereg zainteresowanych
podmiotów. Narady, konsultacje i wreszcie wdrażanie przyjętych rozwiązań absorbowało
zarówno wojewodów, jako przedstawicieli rządu w terenie, jak również reprezentantów
poszczególnych samorządów gminnych. Nie inaczej było w Krakowie. W przygotowania
reformy angażował się wojewoda krakowski Jacek Majchrowski, a przede wszystkim
jego następca Ryszard Masłowski, który został powołany na tę funkcję 27 stycznia
1998 r.839 Po stronie samorządowej działania podejmował natomiast Józef Lassota,
prezydent Krakowa – docelowo miasta na prawach powiatu, a w końcowym etapie
również Andrzej Gołaś, wybrany na to stanowisko jesienią 1998 r. przez Zarząd Miasta
Krakowa840.
Zanim zostaną omówione szczegółowe przejawy tytułowych relacji, które
realizowały się w ramach wdrażania drugiego etapu reformy samorządowej, warto
spróbować oddać nastroje tamtego okresu. Z pomocą przychodzą w tym względzie cenne
wspomnienia Ryszarda Masłowskiego – ówczesnego wojewody krakowskiego. W jego
ocenie stosunki z przedstawicielami samorządu były dobre. Utrzymywano je głównie na
linii proceduralnej, a największym wyzwaniem pozostawały zagadnienia dotyczące
majątku miasta Krakowa. W związku z nowymi tytułami własności zgodę w tym
względzie musiał wyrażać wojewoda, jako reprezentant Skarbu Państwa841.

szczebli samorządu terytorialnego i zreformowanej administracji rządowej w terenie. W zamyśle premiera
Jerzego Buzka i jego ministrów:
– projekt nowego ustroju państwa polskiego miał być oparty na zasadzie pomocniczości, zgodnie z którą
interesy lokalne powinny znaleźć się bezpośrednio w gestii wspólnot gminnych i powiatowych, czyli
w zakresie działania samorządu lokalnego,
– wojewodowie, jako przedstawiciele silnego rządu, powinni odpowiadać za sprawy interesu ogólnego,
a ściślej w zakresie suwerenności, jedności państwa, wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa
państwa, przestrzegania praworządności oraz zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju
cywilizacyjnego oraz gospodarki,
– na poziomie regionalnym do całokształtu wysiłków na rzecz rozwoju gospodarczego powinien być
włączony samorząd wojewódzki,
– liczba województw oraz ich potencjał organizacyjny, ekonomiczny i kulturowy powinny zapewniać
pełną zdolność do podejmowania zadań publicznych w skali regionalnej,
– zasadnym i zarazem optymalnym byłoby przeprowadzenie wyborów samorządowych na szczeblu
powiatu i województwa w 1998 r.
839
Jak wspomniano w rozdz. 1.2. niniejszej pracy, Ryszard Masłowski został powołany na funkcję
wojewody krakowskiego 27 I 1998 r. Dzień wcześniej jego kandydatura została pozytywnie zaopiniowana
przez Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego.
840
Uchwała nr I/2/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Prezydenta
Miasta Krakowa… Wybory samorządowe do rad gmin oraz nowych powiatów i województw odbyły się
11 X 1998 r. Zob. A.K. Piasecki, dz. cyt., s. 117–129.
841
R. Masłowski (wojewoda krakowski od stycznia do grudnia 1998 r.) – relacja ustna z 29 X 2019 r.
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W dniu 2 kwietnia 1998 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
odbyła się narada wojewodów842. W trakcie tego spotkania przedstawiciele rządu
w terenie zostali zobowiązani zarówno do opiniowania wniosków dotyczących zmian
przynależności powiatów do nowych województw i gmin do powiatów, jak również do
sygnalizowania i rozwiązywania możliwych konfliktów powstałych na tym polu.
W zakresie promocji polityki rządu w stolicach przewidywanych nowych województw
miały się odbyć regionalne konferencje uzgodnieniowe. Przed wojewodami postawiono
jeszcze jedno zadanie – powołanie do 20 kwietnia 1998 r. wojewódzkich zespołów do
spraw wdrożenia reformy administracji publicznej z udziałem dyrektorów generalnych
urzędów wojewódzkich, dyrektorów wydziałów, kuratorów oświaty oraz kierowników
urzędów rejonowych. Do prac w zespole należało ponadto zaprosić kadrę kierowniczą
administracji specjalnych, a także przedstawicieli samorządu 843.
Realizując powyższe postanowienia, wojewoda krakowski Ryszard Masłowski
wydał 11 maja 1998 r. zarządzenie, na mocy którego powołany został Wojewódzki
Zespół do Spraw Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej. Skład tego gremium,
z podziałem na funkcje, przedstawiał się następująco:
–

przewodniczący: Wojewoda Krakowski,

–

zastępca przewodniczącego: dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie,

–

członkowie: kierownicy urzędów rejonowych w Krakowie, Myślenicach,
Proszowicach, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej
w Krakowie, Kurator Oświaty w Krakowie, Wojewódzki Inspektor
Państwowej Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie, dyrektorzy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(Organizacji i Nadzoru; Finansowego; Zdrowia; Spraw Obywatelskich;
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości; Komunikacji i Infrastruktury
Technicznej; Kultury, Sportu i Turystyki; Nadzoru Budowlanego; Polityki
Regionalnej i Przestrzennej; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ochrony Środowiska),

–

uczestnicy posiedzeń na prawach członka Zespołu: kierownicy jednostek
administracji

specjalnych

(m.in.

komendanci

wojewódzcy

Policji

i Państwowej Straży Pożarnej) i przedstawiciele samorządu terytorialnego,
842

Naradę wojewodów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzedziło przyjęcie 31 III
1998 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przygotowania i wdrożenia reformy administracji
publicznej. Zob. AZMUWK, UWK, spis 396/24, s. 321 i n.
843
AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 10, s. 19.
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w

tym

Przewodniczący

Sejmiku

Samorządowego

Województwa

Krakowskiego i Prezydent Miasta Krakowa,
–

inne osoby biorące udział w pracach Zespołu, zaproszone przez
Przewodniczącego.

Warto nadmienić, że tym samym traciło moc wcześniejsze zarządzenie Wojewody
Krakowskiego z 1993 r., zmienione zarządzeniami w 1994 i 1996 r., na mocy którego
powołany był analogiczny wojewódzki zespół, który funkcjonował w ramach
wcześniejszych etapów wdrażania reformy administracji publicznej, m.in. w zakresie
programu pilotażowego844.
Niespełna miesiąc później, Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego wydało postanowienie, w którym postulowało, aby decyzje i ustalenia
podejmowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Wdrożenia Reformy Administracji
Publicznej były konsultowane z Sejmikiem, jako organem ustawowo powołanym do
reprezentacji

samorządów

województwa

krakowskiego.

W

dokumencie

tym

zawnioskowano również do wojewody, aby na posiedzenia Zespołu zapraszał
przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów Województwa
Krakowskiego, a także burmistrzów miast, które miały stać się siedzibami powiatów845.
Skład omawianego Zespołu po niecałych trzech miesiącach od jego powołania
uległ nieznacznemu poszerzeniu. Na mocy stosownego zarządzenia podpisanego 30 lipca
1998 r. w zastępstwie wojewody przez wicewojewodę krakowskiego Jerzego
Meysztowicza do grona członków tego gremium dołączył dyrektor Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
oraz dyrektor Inspektoratu Dozoru Technicznego w Krakowie. Przedmiotowa zmiana
podyktowana była podjęciem nowych ustaleń co do zakresu zadań i kompetencji
wojewodów zaprezentowanych w projekcie ustawy o przepisach wprowadzających
ustawy reformujące administrację publiczną 846.
Dnia 25 maja 1998 r. w Krakowie odbyło się konferencja pod nazwą „Małopolska
– Wspólnota Interesów” z udziałem samorządowców, polityków i przedstawicieli rządu
w pięciu małopolskich województwach (krakowskim, nowosądeckim, tarnowskim,
kieleckim i bielskim). W trakcie spotkania zapowiedziano sporządzenie bilansu otwarcia.
Jak odnotowała prasa, wojewoda krakowski Ryszard Masłowski przekonywał, że

844

Tamże, t. 1, s. 69–73.
AZMUWK, UWK, spis 396/49, s. 209.
846
AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 1, s. 87–91.
845
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konieczne jest przygotowanie dokumentu z wykazem najważniejszych wyzwań stojących
przed regionem, w szczególności dotyczących strategicznych inwestycji. Warto
uzupełnić, że choć w programie sympozjum nie przewidziano dyskusji o granicach
nowego województwa, lokalni politycy, głównie z ziemi olkuskiej, chrzanowskiej oraz
Bielska i Żywca, skorzystali z okazji i wyrazili swoje stanowisko w kwestii
administracyjnej przynależności tych obszarów do Małopolski 847.
Kolejnym, istotnym etapem wdrażania reformy administracji publicznej było
zinwentaryzowanie przez wojewodę, jego urzędników i podległe mu służby wszystkich
instytucji, placówek, filii i oddziałów przewidzianych do przekazania powiatom, miastom
na prawach powiatu i samorządom województw. Polecenie sporządzenia spisu tego
rodzaju jednostek wyraził w swoim piśmie z 5 czerwca 1998 r. Józef Płoskonka –
sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej
i zarazem podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przedmiotowe dane, zebrane za pośrednictwem elektronicznej ankiety, miały następnie
posłużyć do ujednolicenia i skoordynowania prac w skali całego kraju 848.
W efekcie procesu inwentaryzacji powstała dwuczęściowa lista z podziałem na
jednostki rejonowe i wojewódzkie. Do pierwszej kategorii zaliczono:
–

3 urzędy rejonowe – w Krakowie, Myślenicach i Proszowicach,

–

5 zarządów dróg,

–

4 oddziały Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin,

847

WUDU, Musztarda po obiedzie, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 122 (2465), z 26 V 1998 r., s. 3;
M. Nycz, Z. Pendel, W. Duś, Bielsko za Małopolską, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 128 (2471), z 2 VI
1998 r., s. 1. Temat granic przyszłego województwa małopolskiego, podobnie zresztą jak w przypadku
pozostałych nowych województw, był w czerwcu 1998 r. szczególnie mocno eksploatowany. Należy
zauważyć, że w myśl pierwotnego rządowego projektu ustawy o trójstopniowym podziale kraju Polska
miała zostać podzielona na 12 województw. Jedno z nich, małopolskie, miało składać się z 29 powiatów
i trzech tzw. miast wyłączonych – Krakowa, Kielc i Tarnowa. Zob. AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 3,
s. 3551–3559. W pierwszej próbie projekt ten 5 VI 1998 r. został przez posłów odrzucony. W kolejnych
głosowaniach zgłaszano kolejne propozycje podziału kraju odpowiednio na 49, 27, 17, 16 i 13 województw.
Żadna z nich nie zyskała jednak poparcia wymaganej większości głosów. Ostatecznie zawarto polityczny
kompromis polegający na przyjęciu ustawy wprowadzającej 12 województw, z założeniem, że ich liczba
zostanie zwiększona do 15 na etapie prac senackich. 1 VII 1998 r. Senat przegłosował tę propozycję, ale
dzień później prezydent Aleksander Kwaśniewski zgłosił veto, którego Sejm nie zdołał odrzucić. Na nowo
rozpoczęły się przeszło trzytygodniowe spory, które finalnie doprowadziły do uchwalenia 24 VII 1998 r.
ustawy wprowadzającej 16 województw. Zob. A. Tucholska, art. cyt., s. 60 i n.
848
AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 2, s. 967–969. Międzyresortowy Zespół do Spraw Wdrażania
Reformy Administracji Publicznej został utworzony zarządzeniem premiera Jerzego Buzka 12 V 1998 r.
Przewodniczącym tego gremium został wicepremier Janusz Tomaszewski, a jego zastępcami: Michał
Kulesza – pełnomocnik rządu ds. reform ustrojowych, Jerzy Miller – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów i Jerzy Stępień – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sekretarzem został natomiast wspomniany już Józef Płoskonka. Misją zespołu była „identyfikacja
problemów wdrażania reformy administracji publicznej oraz ich intelektualne rozwiązywanie”. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 3, s. 2595–2601.
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–

4 rejonowe inspektoraty weterynarii,

–

6 terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,

–

5 rejonowych urzędów pracy,

–

3 rejonowe zarządy melioracji i urządzeń wodnych,

–

4 rejonowe komendy straży pożarnej z podległymi im jednostkami
ratowniczo-gaśniczymi,

–

11 szpitali, 15 przychodni lekarskich i ośrodków zdrowia, 2 pogotowia
ratunkowe, 4 zakłady rehabilitacji leczniczej i 6 innych zakładów opieki
zdrowotnej.

Na liście obejmującej jednostki wojewódzkie znalazło się natomiast łącznie kilkaset
podmiotów.

Spośród

nich

wymienić

należy

chociażby

podległe

Urzędowi

Wojewódzkiemu w Krakowie teatry, muzea, ośrodek ruchu drogowego. Na liście
sporządzonej przez urzędników Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie znalazły się ponadto wojewódzkie inspektoraty, domy pomocy społecznej,
urząd pracy, jak również podległe Kuratorium Oświaty licea ogólnokształcące, szkoły
zasadnicze, szkoły zawodowe, szkoły i placówki kształcenia specjalnego, placówki
opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, placówki oświatowo-wychowawcze,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne, biblioteki
pedagogiczne oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze849.
Pierwsze miesiące prac przy wdrażaniu reformy administracji publicznej
pozwoliły na dokonanie wstępnych ocen. Potrzebę ewaluacji zasygnalizowano na
Konwencie Wojewodów. W związku z tym 3 czerwca 1998 r. Danuta Głowacka–Mazur,
wicedyrektor

Departamentu Administracji Publicznej w

Ministerstwie Spraw

Wewnętrznych i Administracji, poprosiła o podsumowanie dotychczasowych działań
przez wszystkich przedstawicieli rządu w terenie.

Podkreśliła zarazem,

że

reprezentowanemu przez nią resortowi zależało przede wszystkim na dokonaniu wstępnej
specyfikacji czynników zagrażających prawidłowemu wdrożeniu reformy 850.
W piśmie przesłanym 8 czerwca 1998 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji wojewoda krakowski Ryszard Masłowski zwrócił uwagę na szereg
mniejszych i większych problemów, które dało się dotąd zauważyć. Ich źródłem miało
być niezatwierdzenie przez władze centralne ostatecznego wariantu dotyczącego liczby
i granic nowych powiatów i województw. Do końca roku pozostawało wówczas 211 dni,
849
850

AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 2, s. 1013–1035.
Tamże, t. 1, s. 787.
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co musiało wymuszać zmiany w i tak bardzo już napiętym kalendarzu czynności
likwidacyjnych i tworzenia nowych organizmów. Jak dalej przekonywał wojewoda,
„brak określenia elementów nowego podziału administracyjnego państwa powoduje
niemożność podjęcia konkretnych prac przygotowawczych w obszarze działania nowej
jednostki terytorialnej”851.
Dodatkową

trudnością

–

szczególnie

wyraźną

w

kontekście

relacji

z przedstawicielami samorządów terytorialnych – było ciągłe niedookreślenie katalogu
zadań i kompetencji nowo powołanych urzędów administracji publicznej na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim. Wojewoda Ryszard Masłowski wskazał również na
problem roszczeń komunalizacyjnych, które były zgłaszane przez potencjalnie nowe
organy samorządowe. W jego ocenie konieczne było wypracowanie klarownych regulacji
w tym zakresie, szczególnie w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
o możliwości komunalizacji nieruchomości z mocy prawa w częściach. Miało to o tyle
praktyczne znaczenie, że Skarb Państwa i gmina mogły być – przykładowo –
współwłaścicielami budynku w częściach ułamkowych, w zależności od zajmowanych
powierzchni852. Warto na marginesie odnotować, że środowiska reformatorskie nie
spoglądały zbyt przychylnie na proponowany przez rząd sposób przekazywania
samorządom instytucji i – co ważniejsze – majątku. W ich ocenie niezasadna była niechęć
resortów do komunalizacji mienia, przy jednoczesnym dążeniu do prywatyzacji. Zdaniem
reformatorów korzystniejsze byłoby w pierwszej kolejności przekazanie majątku
samorządom, które następnie same mogłyby go sprywatyzować853.
Zebrane z poszczególnych województw informacje, w tym również przytoczone
chociażby powyżej głosy krytyczne, posłużyły do opracowania przez urzędników
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorowego raportu. Został on
dostarczony wojewodom 15 czerwca 1998 r. i miał być materiałem wyjściowym do
dokonywania dalszych uzgodnień podczas posiedzeń Konwentu Wojewodów854.

851

Tamże, s. 941–947.
Tamże. Inne problemy, na które wskazał wojewoda Ryszard Masłowski, dotykały m.in. spraw
budżetowania, etatyzacji, organizacji administracji rządowej w formie delegatur urzędów wojewódzkich,
czy też braku pełnego wykazu jednostek administracji specjalnej pod kątem ich zespolenia.
853
J. Emilewicz, A. Wołek, dz. cyt., s. 175 i n.
854
AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 3, s. 3605.
852
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3.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W II POŁOWIE 1998 R.
Równolegle do przyspieszenia tempa prac legislacyjnych związanych z reformą
administracji publicznej na poziomie centralnym855, rozpoczął również się nowy etap
przygotowań na szczeblu wojewódzkim. 13 lipca 1998 r. odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej.
Należy odnotować, ze zaproszenie na tę naradę wpłynęło do podmiotów, które były
zaangażowane w ten proces, w tym również do Urzędu Miasta Krakowa856.
W posiedzeniu wspomnianego zespołu wziął udział Mirosław Stec, szef
ekspertów Komisji Sejmowej do Spraw Reformy Administracji Publicznej, który
zreferował zasady zespolenia administracji publicznej. Drugim, zasadniczym punktem
posiedzenia Zespołu było utworzenie trzech podzespołów roboczych do spraw struktury
i zasad funkcjonowania odpowiednio trzech rodzajów podmiotów:
urzędu wojewody,
urzędów samorządowych stopnia powiatowego i wojewódzkiego,
zespolonych rządowych administracji wojewódzkich.

855

Przygotowywanie reformy administracji publicznej w kontekście prac legislacyjnych stanowiło duże
wyzwanie. O złożoności tego procesu świadczy liczba ustaw przyjętych w połowie 1998 r. i w kolejnych
miesiącach. Zasadnicze znaczenie miały szczególnie następujące akty prawne:
– Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. nr 95, poz. 602 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy
o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 99, poz.
631),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U.
nr 103, poz. 652),
– Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów
administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn.
zm.),
– Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999
i 2000 (Dz.U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 160, poz. 1060),
– Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy
ustrojowej państwa (Dz.U. nr 162, poz. 1126 z późn. zm.).
856
AUMK, UMK, spis 1494/11–13, pismo wojewody krakowskiego Ryszarda Masłowskiego do
prezydenta Krakowa Józefa Lassoty z 6 VII 1998 r. dot. zaproszenia na posiedzenie Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej.
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W kontekście tytułowych relacji pomiędzy wojewodami krakowskimi a krakowskim
samorządem zasadne wydaje się, aby odnotować, że w składzie drugiego
z wymienionych gremiów znalazł się prezydent Krakowa Józef Lassota857. Nie był on
jednak osobiście obecny 13 lipca 1998 r. na posiedzeniu Zespołu. Reprezentował go
ówczesny dyrektor Magistratu Ryszard Rutkowski858.
Poza zwoływaniem posiedzeń Zespołu, w lipcu 1998 r. wojewoda krakowski
Ryszard Masłowski rozpoczął niezależnie cykl spotkań z udziałem przedstawicieli
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w tym prezydenta Krakowa Józefa
Lassoty, a także innych podmiotów, jednostek i instytucji zaangażowanych
w przygotowywanie wdrożenia reformy. Z biegiem czasu do udziału w posiedzeniach
tego gremium dołączył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Marek Naglewski, który 5 listopada 1998 r. został przez premiera Jerzego
Buzka mianowany delegatem rządu ds. reformy ustrojowej w województwie
małopolskim859. Szczegółowy wykaz ważniejszych konsultacji, wraz z podejmowaną
tematyką, zawiera poniższa tabela.

Tabela 33. Wykaz ważniejszych spotkań wojewody krakowskiego Ryszarda Masłowskiego
dotyczących wdrażania reformy administracji publicznej w drugiej połowie 1998 r.
Data

Charakter i tematyka spotkania

15 VII 1998 r.

spotkanie z wojewodami: bielskim, kieleckim, nowosądeckim i tarnowskim
dotyczące modelu funkcjonowania urzędu w nowym województwie i potrzebie
powołania delegatur, a także zamiaru powołania Międzywojewódzkiego Zespołu
Koordynującego Wdrażanie Reformy Administracji Publicznej

14 VIII 1998 r.

spotkanie wicewojewody krakowskiego Jerzego Meysztowicza z sekretarzem
stanu w Ministerstwie Finansów Jerzym Millerem, wojewodami: bielskim,
nowosądeckim i tarnowskim, kierownikami urzędów rejonowych oraz
prezydentami i burmistrzami miast mających zostać siedzibami władz powiatów,
w tym prezydentem Krakowa Józefem Lassotą dotyczące omówienia stanu
zaawansowania prac nad wdrażaniem reformy administracji publicznej

31 VIII 1998 r.

spotkanie z Mirosławem Stecem i członkami Wojewódzkiego Zespołu ds.
Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej i prezydentem Krakowa Józefem
Lassotą dotyczące projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną

25 IX 1998 r.

pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zespołu Koordynującego
Wdrażanie Reformy Administracji Publicznej z udziałem przewodniczącego
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego Marka Nawary

857

AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 4, s. 4425–4435, 4443–4461.
Tamże, s. 4437.
859
Tamże, t. 1, s. 1021.
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19 X 1998 r.

spotkanie z wojewodami nowosądeckim i tarnowskim oraz dyrektorami
generalnymi urzędów wojewódzkich dotyczące prezentacji założeń do strategii
nowego województwa małopolskiego

20 X 1998 r.

spotkanie z wojewodami nowosądeckim i tarnowskim oraz kierownikami
urzędów rejonowych dotyczące prac przygotowawczych w zakresie tworzenia
starostw powiatowych

16 XI 1998 r.

spotkanie z posłami i senatorami dotyczące budżetu nowego województwa
małopolskiego, strategii i inwestycji a także struktury urzędu wojewody
i administracji zespolonej

17 XI 1998 r.

spotkanie z delegatem rządu ds. reformy ustrojowej w województwie
małopolskim Markiem Naglewskim i kierownikami urzędów rejonowych
dotyczące tworzenia starostw powiatowych

27 XI 1998 r.

spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Jerzym Millerem,
kierownikami urzędów rejonowych oraz starostami z obszaru województwa
małopolskiego dotyczące przyszłych budżetów starostw powiatowych

14 XII 1998 r.

spotkanie z delegatem rządu ds. reformy ustrojowej w województwie
małopolskim Markiem Naglewskim, kierownikami urzędów rejonowych
i starostami dotyczące przekazywania majątku, zagadnień drogowych, finansów,
pomocy społecznej, kultury i oświaty

15 XII 1998 r.

spotkanie z delegatem rządu ds. reformy ustrojowej w województwie
małopolskim Markiem Naglewskim dotyczące tworzenia struktur inspekcji, służb
i straży

22 XII 1998 r.

spotkanie z delegatem rządu ds. reformy ustrojowej w województwie
małopolskim Markiem Naglewskim z przedstawicielami administracji zespolonej

Źródło: oprac. własne na podst. AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 4, s. 3615–4407; t. 5, s. 5527, 5551.

Druga połowa 1998 r., jak pokazuje powyższe zestawienie, obfitowała w rozliczne
spotkania wojewody krakowskiego Ryszarda Masłowskiego, w których udział brali
zarówno reprezentanci administracji rządowej, jak również przedstawiciele samorządu
terytorialnego, w tym często prezydent Krakowa Józef Lassota. Rozpiętość tematyczna
przeprowadzanych narad i odbywanych konsultacji dowodzi, że przygotowywana
reforma administracji publicznej była nader złożonym przedsięwzięciem. Co więcej, do
tego rodzaju spotkań, odbywających się średnio kilka razy w miesiącu, doliczyć należy
jeszcze posiedzenia Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Administracji Publicznej
w Województwie Małopolskim, które od listopada 1998 r. cotygodniowo zwoływał
Marek

Naglewski,

delegat

rządu ds.

reformy ustrojowej w

województwie

małopolskim860.

860

17 XI 1998 r. delegat rządu ds. reformy ustrojowej w województwie małopolskim Marek Naglewski
wydał decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu do Spraw Wdrożenia Reformy
Administracji Publicznej w Województwie Małopolskim. W jego składzie znaleźli się m.in.: wojewoda
krakowski Ryszard Masłowski, wojewoda tarnowski Aleksander Grad, wojewoda nowosądecki Lucjan
Tabaka, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i niektórych służb, a także marszałek
województwa małopolskiego Marek Nawara i przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
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Zintensyfikowanie działań zmierzających do wdrożenia reformy administracji
publicznej widoczne było również w bezpośrednich relacjach między wojewodą
krakowskim a samorządem Krakowa – miasta, które miało uzyskać prawa powiatu i na
dodatek status stolicy nowego województwa małopolskiego. Dowodzi tego chociażby
fakt, że na podstawie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej861 prezydent Lassota wydał na początku
września 1998 r. polecenie służbowe, w którym zobowiązał dyrektorów 18 wydziałów
Urzędu Miasta Krakowa i 2 miejskich jednostek organizacyjnych (Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej) do nawiązania współpracy z odpowiednimi
organami administracji rządowej w zakresie przejmowania do realizacji nowych zadań.
Sporządzenie listy osób do kontaktu było bezpośrednim wynikiem ustaleń poczynionych
podczas posiedzenia drugiego podzespołu w ramach Wojewódzkiego Zespołu
ds. Wdrażania Reformy Administracji Publicznej, które odbyło się 28 sierpnia 1998 r. 862
Procedurę i obowiązujące wojewodę terminy w procesie przekazywania
samorządom jednostek i instytucji określono szczegółowo w harmonogramie działań
wdrożenia reformy administracji publicznej na obszarze województwa małopolskiego.
Zgodnie z tym dokumentem konieczne było sporządzenie odpowiedniego wykazu,
przeprowadzenie inwentaryzacji majątku, wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,
a w końcu również formalne przekazanie tych jednostek863.
W kontekście tych zasad, 4 września 1998 r. wiceprezydent Krakowa Krzysztof
Pakoński zwrócił się do wojewody Ryszarda Masłowskiego o wytypowanie placówek
opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i instytucji kultury fizycznej,
które miały zostać przekazane gminie Kraków z dniem 1 stycznia 1999 r.864
W uzgodnienie odpowiedzi na to pismo zaangażowani zostali kurator oświaty
w Krakowie Jerzy Lackowski oraz zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki Wojewódzkiego w Krakowie Andrzej Hyży. Ostatecznie, w wyniku
poczynionych ustaleń, dyrektor generalny tegoż Urzędu Mirosław Chechelski przekazał
stronie samorządowej, że miasto Kraków stanie się organem prowadzącym dla:
–

3 burs jako placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Bogusław Sonik. Zespół zbierał się średnio co tydzień: 24 XI, 2 XII, 8 XII, 15 XII, 23 XII r. i 4 I 1999 r.
Zob. AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 4, s. 4045–4063, 4137–4141, 4201–4215, 4289–4299, 4333–4347.
861
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje…
862
AZMUWK, UWK, spis 396/10, t. 9, s. 12817–12819.
863
Tamże, t. 7, s. 9833–9835.
864
Tamże, t. 7, s. 9915.
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–

8

placówek

oświatowo-wychowawczych

(w

tym

szkolnych

i międzyszkolnych ośrodków sportowych, międzyszkolnych basenów
pływackich i szkolnego schroniska młodzieżowego),
–

22 szkół ponadpodstawowych (np. zespołów szkół ogólnokształcących,
budowlanych,

chemicznych,

ekonomicznych,

elektrycznych,

gastronomicznych, geodezyjno-drogowych i gospodarki wodnej, łączności,
mechanicznych,

odzieżowych,

poligraficzno-księgarskich,

przemysłu

skórzanego, przemysłu spożywczego),
–

16 szkół i placówek kształcenia specjalnego,

–

8

poradni

psychologiczno-pedagogicznych

i

innych

poradni

specjalistycznych,
–

1 ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami wspomnianej już ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej Wojewoda Krakowski miał
przekazać Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krakowianka” wraz z obiektami rekreacyjnosportowymi865.
W połowie 1998 r. w jednym z numerów „Elektronicznej Gazetki Reformy
Administracji Publicznej” wydawanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji zastrzeżono, że „samorządowi terytorialnemu zostają przekazane liczne
kompetencje, dotychczas przysługujące administracji rządowej, a co za tym idzie
instytucje oraz jednostki organizacyjne. (…) Wraz z przekazaniem zadań zachodzi więc
potrzeba wyposażenia nowo powstających jednostek samorządu terytorialnego w mienie
niezbędne do ich wykonywania” 866. Władze centralne proponowały, aby przejmowanie
mienia odbywało się na podstawie decyzji wojewody wydawanej z urzędu. Organem
odwoławczym miał być w tym zakresie minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 867.
Realizując

te

postanowienia,

Wydział

Geodezji,

Kartografii,

Katastru

i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przygotował stosowne
opracowanie, w którym wskazał mienie podlegające docelowo przekazaniu organom
samorządu terytorialnego miasta Krakowa. Zaliczały się do niego nieruchomości,
ruchomości, a także należności i zobowiązania przekazywanych instytucji i jednostek.
Cytowana wcześniej ustawa kompetencyjna i przepisy wprowadzające przewidywały, że

865

Tamże, s. 9917–9935.
Tamże, t. 3, s. 2759.
867
Tamże, s. 2760.
866
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poza

wspomnianymi

powyżej

placówkami

oświatowymi

organy

samorządu

terytorialnego tzw. powiatów grodzkich miały przejąć również instytucje kultury wpisane
do rejestru prowadzonego przez wojewodę, zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy
społecznej oraz drogi powiatowe868.
Szczególne zainteresowanie mediów wzbudzały decyzje dotyczące przejmowania
przez miasto Kraków muzeów i teatrów. Pierwotnie Ministerstwo Kultury założyło, że
wojewoda krakowski przekaże stronie samorządowej Teatr STU, Teatr Ewy Demarczyk
i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”869. Ostatecznie z listy tej
usunięto pierwszy ze wspomnianych teatrów, ale zarazem dopisano Muzeum Historii
Fotografii, Capellę Cracoviensis, a także Teatr Bagatela i Teatr Groteska870.
Niemal w przededniu wdrożenia reformy, 3 grudnia 1998 r. urzędujący od kilku
tygodni prezydent Krakowa Andrzej Gołaś zwrócił się do wojewody krakowskiego
Ryszarda Masłowskiego o ostateczne informacje w związku z przejęciem przez miasto
zadań

powiatu.

Strona

samorządowa

domagała

się

wykazu

jednostek

jej

przekazywanych, danych dotyczących liczby etatów przewidzianych do realizacji
przejętych zadań wraz z opisem stanowisk pracy i zakresem czynności pracowników.
Prezydent Gołaś dopytywał ponadto o udostępnione pomieszczenia i ich wyposażenie,
a także wykaz środków trwałych (np. samochodów, komputerów, czy też programów
komputerowych). W analizowanym piśmie widnieje również wniosek o udzielenie
informacji w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, które w związku z reformą
administracyjną państwa miały przejść pod zarząd samorządu miasta Krakowa 871.
O ważności współpracy wojewodów z przedstawicielami miast, które miały
otrzymać status powiatu, świadczą zapisy w materiałach przesyłanych przez
Międzyresortowy

Zespół

ds.

Wdrożenia

Reformy

Administracji

Publicznej.

W październiku 1998 r. sekretarz tego gremium Józef Płoskonka zwracał uwagę na to,
aby rzetelnie rozliczyć porozumienia wojewodów i władz miast zawarte w okresie
funkcjonowania tzw. pilotażu – zarówno w zakresie finansowym, jak i etatowym.
Dodatkowo podkreślił, że duże znaczenie miało na tamtym etapie niwelowanie
możliwych nieporozumień, które mogłyby powstać przy organizowaniu wspólnych dla

868

Tamże, t. 13, s. 18483–18487.
R. Kozik, W górę i w dół, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 214 (2557), z 12–13 IX 1998 r., s. 4.
870
R. Kozik, Gorący grudzień, „Gazeta w Krakowie” 1998, nr 272 (2614), z 20 XI 1998 r., s. 1.
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miast na prawach powiatu i powiatów komend policji, straży pożarnej, inspekcji
weterynaryjnej i stacji sanitarno-epidemiologicznych872.
Tego rodzaju zagadnienia i wyzwania stojące przed administracją publiczną
w kontekście końcowej fazy jej gruntownej reformy omawiane były na konferencjach
premiera Jerzego Buzka i wicepremiera Janusza Tomaszewskiego z przedstawicielami
samorządów. Reprezentanci nowych władz na szczeblu wojewódzkim mieli takie
spotkanie 20 listopada 1998 r. w stołecznym Pałacu Belwederskim. Trzy dni później,
23 listopada 1998 r. w analogicznej naradzie na Zamku Królewskim w Warszawie
uczestniczyli samorządowcy z powiatów873
Po kilku tygodniach, 14 grudnia 1998 r. podobna konferencja odbyła się
w Krakowie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski
udział wzięli przedstawiciele strony rządowej: pełnomocnik rządu ds. wdrażania reformy
administracji publicznej w Małopolsce Marek Naglewski, wojewoda krakowski Ryszard
Masłowski, wojewoda tarnowski Aleksander Grad i wojewoda nowosądecki Lucjan
Tabaka, a także przedstawiciele administracji specjalnych, służb, inspekcji i straży, które
podlegały przekształceniom w związku z realizowaną reformą administracji publicznej.
W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci strony samorządowej: starostowie,
prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad gmin, powiatów oraz
zarząd województwa i radni sejmiku wojewódzkiego874.
Spotkanie to było jedną z ostatnich okazji do dyskusji nad wdrożeniem reformy
administracji publicznej w nowym, szerszym regionie. Uzgodnienia pomiędzy
administracją rządową a samorządową w zakresie konkretnych spraw trwały jednak do
samego końca 1998 r. i na początku 1999 r. Przykładowo, 31 grudnia 1998 r. prezydent
Krakowa Andrzej Gołaś skierował pismo do Marka Naglewskiego – delegata rządu
ds. reformy ustrojowej w województwie małopolskim z prośbą o uzupełnienie
niekompletnych wykazów osób przechodzących do jednostek samorządu terytorialnego
w miastach na prawach powiatu. Włodarz Krakowa domagał się również przy tej okazji
informacji odnośnie do liczby i lokalizacji pomieszczeń, które miały zostać przekazane
z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych odtąd przez samorząd miejski 875.
Ostatecznie 1 stycznia 1999 r. wszedł w życie nowy podział administracyjny, na
mocy którego powstało województwo małopolskie, jedno z 16 w Polsce, które
872
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obejmowało 182 gminy ulokowane dotychczas w województwie krakowskim,
nowosądeckim, a także w części województwa tarnowskiego, krośnieńskiego,
kieleckiego, katowickiego i bielskiego 876. Na jego terytorium wyznaczono 19 powiatów
i 3 miasta na prawach powiatu877. Równocześnie funkcjonować zaczęły wybrane
11 października 1998 r. organy samorządu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 878.
Kraków otrzymał status miasta na prawach powiatu i stał się siedzibą gminy
i powiatu z jedną wspólną Radą Miasta Krakowa, Zarządem Miasta Krakowa i Urzędem
Miasta Krakowa, a także samorządowego powiatu krakowskiego i Urzędu
Marszałkowskiego, a w kontekście administracji rządowej – Urzędu Wojewódzkiego.
Prezydent Miasta Krakowa pełnił odtąd dodatkowo obowiązki starosty. Do
realizowanych przez samorząd dotychczasowych zadań gminy dołączono zadania
powiatu, w tym w szczególności z zakresu:
–

ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego,

–

ochrony przeciwpowodziowej

–

ochrony przeciwpożarowej,

–

zapobiegania klęskom żywiołowym i ich skutkom,

–

utrzymania szpitali ogólnych,

–

pomocy społecznej,

–

przeciwdziałaniu bezrobociu,

–

budowy i utrzymanie dróg ponadgminnych,

–

ochrony praw konsumenckich.

Do tego doliczyć należy przejęcie przez samorząd Krakowa zadań zleconych, które
dotychczas były w kompetencji Wojewody Krakowskiego. Dotyczyły one wydawania
paszportów i spraw związanych ze zmianą obywatelstwa879.
Warto na koniec sprawdzić, jak wdrożenie reformy administracji publicznej
podsumował Ryszard Masłowski, który od stycznia 1998 r. pełnił funkcję wojewody
krakowskiego, a 1 stycznia 1999 r. został wojewodą małopolskim. W swoich
wspomnieniach napisał: „Gdybym miał wskazać jakieś najważniejsze w mojej ocenie
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dokonanie, to uznałbym za takie, sprawne wdrożenie reformy administracyjnej na terenie
naszego województwa. Najistotniejszymi wyzwaniami w tym zakresie były: stworzenie
podstaw materialnych i organizacyjnych dla funkcjonowania nowopowstających
samorządów powiatowych i wojewódzkich oraz scalenie organizacyjne i funkcjonalne
administracji rządowej na terenie województwa małopolskiego. Wydaje się, że brak
krytyki tych działań można w naszych warunkach uznać za dowód ich pozytywnej
oceny”880.
Ogółem w wyniku drugiego etapu reformy samorządowej przekazano
samorządom ponad 60% instytucji sektora państwowego, głównie w obszarze oświaty,
służby zdrowia i kultury. Niosło to ze sobą poważne konsekwencje, chociażby takie, że
ponad 80 tys. ludzi zatrudnionych dotąd w administracji rządowej (nie licząc policjantów
i strażaków) zmieniło swoje miejsce pracy881.
W myśl rządowych założeń reformy ustrojowej państwa kontynuacja od 1999 r.
reformy samorządowej zapoczątkowanej w 1990 r. miała przynieść dalszą decentralizację
w zakresie zarządzania sprawami publicznymi, pogłębienie idei społeczeństwa
obywatelskiego, rozbudowę mechanizmów demokracji i społecznej kontroli nad
działaniem administracji. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom przebudowie uległ
system finansów publicznych, co z kolei przyczyniło się do jego uszczelnienia i wzrostu
racjonalności wydatków. Jak przekonywali urzędnicy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów dzięki reformie uporządkowano również system kompetencyjny administracji
i ulepszono przepływ informacji. Ciągłemu kształtowaniu ulegała profesjonalna służba
cywilna, wykreowane zostały instrumenty polityki regionalnej, a organizacja terytorialna
kraju została przystosowana do standardów Unii Europejskiej 882.
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4. NADZÓR WOJEWODY
NAD ORGANAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

4.1. NADZÓR NAD LEGALNOŚCIĄ UCHWAŁ RADY
MIASTA KRAKOWA
4.1.1. REGULACJE PRAWNE
Uprawnienia nadzorcze wojewody stanowiły od 1990 r. kolejną i zarazem jedną
z kluczowych płaszczyzn relacji pomiędzy nim a jednostkami samorządu terytorialnego,
które funkcjonowały na obszarze danego województwa. Zarysowując na wstępie istotę
nadzoru, należy zauważyć, że w świetle prawa administracyjnego pojęcie to obejmuje
zarówno środki kontroli, jak i środki korygujące działalność jednostek nadzorowanych883.
Jak zauważa Bogdan Dolnicki, nie jest to jednak w pełni jednoznaczny termin
i w konsekwencji nie można nim się posługiwać w sposób uniwersalny. Tym niemniej,
nakreślając pokrótce istotę nadzoru nad samorządem terytorialnym, można przyjąć, że
jest to możliwość władczego wkroczenia w działalność organów kontrolowanych, które
posiadają z zasady duży stopień samodzielności. Celem tego zabiegu jest dokonanie
korekty określonego zakresu ich funkcjonowania, przede wszystkim pod kątem
zabezpieczenia przestrzegania obowiązującego prawa. Z tego względu nadzór jest więc
wykonywany ex post i zakłada możliwość uchylenia wadliwych aktów prawnych884.
U progu III Rzeczpospolitej tę materię regulował rozdział 10 ustawy
o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 85 tego aktu prawnego przedmiotem nadzoru
była działalność komunalna 885. Ten sam przepis zastrzegał, że był on sprawowany co do
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zasady na podstawie zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Wyjątek od tej
reguły dotyczył wykonywanych przez gminy zadań zleconych – czy to w drodze
ustawowej, czy też na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.
W takiej sytuacji ocena nadzorcza mogła być wykonywana według trzech dodatkowych
kryteriów: celowości, rzetelności i gospodarności886. Przepis ten obowiązywał przez cały
okres analizowany w niniejszej rozprawie, niemniej jednak warto dodać, że ustawodawca
zniósł go w 2001 r. Oznaczało to, że wykonywanie nadzoru nad samorządem
terytorialnym mogło się odtąd odbywać wyłącznie w ramach kryterium legalności 887.
Zgodnie z kolejnym artykułem przywołanej ustawy w skład organów nadzoru nad
działalnością komunalną wchodzili zasadniczo premier i wojewodowie, natomiast
w zakresie spraw budżetowych właściwe były regionalne izby obrachunkowe 888.
Ustawodawca przy tej okazji zapowiedział, że sposób ich powoływania, organizację
i szczegółowe zasady działania miała określać ustawa. Zgodnie z tymi wytycznymi
została ona uchwalona 7 października 1992 r. 889 Do czasu jej wejścia w życie, a więc do
1 stycznia 1993 r. wszystkie zadania regionalnych izb obrachunkowych, które zostały
określone w ustawie o samorządzie terytorialnym, wykonywali wojewodowie890.
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Pozostając przy analizie zakresu podmiotowego nadzoru, warto zwrócić uwagę
na jeszcze jeden niuans. Według niektórych badaczy polskiego ustroju (m.in. Antoniego
Agopszowicza, Zbigniewa Leońskiego) zamieszczonego w ustawie o samorządzie
terytorialnym wykazu organów nadzoru nie należało traktować w kategoriach katalogu
zamkniętego. Ustawodawca przyznał bowiem pewnego rodzaju uprawnienia nadzorcze
także kolegiom odwoławczym przy sejmikach samorządowych i samym sejmikom891.
Do podmiotów samorządu terytorialnego, które podlegały nadzorowi, zaliczały
się władze gminy – rada, zarząd oraz organy monokratyczne, czyli wójt, burmistrz lub
prezydent miasta892. W trybie tym nadzorowany był również sejmik samorządowy
w województwie, niemniej jednak – według powszechnie przyjętej opinii prawnej
opracowanej pod kierunkiem Małgorzaty Stahl – uprawnieniami nadzorczymi w zakresie
orzekania o niezgodności z prawem sejmikowej uchwały dysponował Prezes Rady
Ministrów, a nie wojewoda. Postanowiono przyjąć taką interpretację, gdyż w świetle
obowiązujących regulacji relacje pomiędzy przedstawicielem rządu w terenie
a delegatami radnych z poszczególnych gmin opierały się przede wszystkim na zasadzie
współdziałania. W praktyce oznaczało to, że Sejmik Samorządowy Województwa
Krakowskiego nie miał obowiązku przekazywania do Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie wytworzonych przez siebie aktów prawa miejscowego w celu dokonania
analizy nadzorczej893. Sformułowana w art. 99 ustawy o samorządzie terytorialnym
zasada odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących nadzoru wobec sejmiku,
a także wobec związków i porozumień komunalnych była o tyle elastyczna, że zakładała
konieczność uwzględnienia pewnych modyfikacji ze względu na nieco odmienny
charakter tych podmiotów od klasycznych organów samorządu terytorialnego 894.
Analizując zagadnienie nadzoru w kontekście relacji pomiędzy wojewodami
a przedstawicielami władz samorządowych nie sposób nie wspomnieć o środkach,
narzędziach i instrumentach, za pomocą których realizowane były uprawnienia
nadzorcze. Na wstępie należy poczynić następującą uwagę ogólną. Wielokrotnie
przywoływana powyżej ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 87 zastrzegała, że
organy nadzoru „mogą wkraczać w działalność komunalną tylko w przypadkach
891
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określonych ustawami” 895, natomiast art. 85 ust. 1 mówił o sprawowaniu nadzoru
„zgodnie z prawem”896.
Pierwszą kategorię środków nadzoru nad samorządem terytorialnym stanowiła
kontrola. Jej podstawowym celem, według zamysłu ustawodawcy, było pozyskanie przez
organy nadzorujące kluczowych danych o działalności organów w kontekście
przestrzegania prawa. Zasady wykorzystania instrumentu, który siłą rzeczy determinował
relacje pomiędzy wojewodami krakowskimi a samorządem miasta Krakowa, zostały
szerzej opisane w kolejnym podrozdziale.
Druga kategoria środków stosowanych w ramach uprawnień nadzorczych była
w swej istocie nieco silniejsza, gdyż oznaczała wywieranie wpływu na organy
samorządowe w celu dokonania korekty ich działalności. Oddziaływanie to mogło być
ograniczone, w pewnym sensie miękkie. W niektórych przypadkach miało jednak
charakter władczy. Przykładem pierwszego rodzaju środków nadzorczych był chociażby
określony w art. 89 ust. 1 ustawy samorządowej mechanizm zatwierdzenia, uzgodnienia
lub zaopiniowania przez inny organ rozstrzygnięć samorządu897. Wpisywała się w to
kompetencja wojewody związana z możliwością zgłoszenia sprzeciwu wobec
określonych uchwał rad gminy. Instytucję tę regulował w nieco bardziej szczegółowy
sposób art. 45 ust. 2 rzeczonej ustawy898.
Szczególne znaczenie miały uprawnienia w zakresie analizy nadzorczej uchwał
rad gmin. Do przedłożenia ich wojewodzie w terminie do 7 dni od daty podjęcia
zobowiązani byli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Obowiązek ten wynikał
bezpośrednio z art. 90 ustawy samorządowej899. Katalog możliwości, jakimi w tym
względzie dysponował terenowy organ rządowej administracji ogólnej, obejmował
zasadniczo cztery możliwe rozstrzygnięcia:
1) orzeczenie o nieważności uchwały,
2) wstrzymanie wykonania uchwały,
3) stwierdzenie innych naruszeń prawa,
4) zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego 900.
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Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 91 ustawy o samorządzie terytorialnym, akt
prawa miejscowego sprzeczny z prawem był z zasady nieważny. Formalnie jednak
orzekał o tym organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia przez
samorząd analizowanej uchwały. Przedmiotem tego rodzaju orzeczenia mogła być
zarówno całość uchwały, jak również określony jej fragment 901.
W toku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organ
nadzoru mógł ponadto – na podstawie art. 91 ust. 2 cytowanej ustawy – wstrzymać jej
wykonanie902. Jeśli natomiast dopatrzył się nieistotnego naruszenia prawa przy
podejmowaniu analizowanego aktu prawa miejscowego mógł ograniczyć się jedynie do
stwierdzenia tego faktu bez orzekania o nieważności uchwały. Normował to art. 91
ust. 4 ustawy samorządowej903.
Zupełnie inną kategorią w obrębie środków nadzoru była natomiast kompetencja
wojewody związana z możliwością wstrzymania wykonania uchwały organu
kolegialnego samorządu, a w konsekwencji również uchylenia tegoż aktu i wydania
zarządzenia zastępczego. Co ważne, instrument ten – regulowany w art. 95 rzeczonej
ustawy – tyczył się spraw zleconych i w swej istocie stanowił kilkuetapową procedurę.
Po wskazaniu zdiagnozowanych uchybień wojewoda przekazywał sprawę samorządowi
do ponownego rozpatrzenia i określał termin jej załatwienia. Jeśli strona samorządowa
w następnym kroku wydała uchwałę, która nie uwzględniała wytycznych przedstawiciela
rządu w terenie, ten mógł ją uchylić i wydać zarządzenie zastępcze. O tym fakcie
informował sejmik samorządowy i właściwego ministra. Tego rodzaju wyjątkowy akt
wojewody wchodził w życie w terminie 30 dni od daty jego wydania, przy założeniu, że
szef organu centralnego administracji nie wydał w tym czasie innego rozstrzygnięcia
w tej sprawie904.
Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 96 ust. 1 przewidywała również
niezwykle silny środek nadzoru w postaci rozwiązania rady gminy. Następowało to
w drodze uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Skorzystanie z tego narzędzia rodziło o tyle skrajne konsekwencje, że było równoznaczne
z rozwiązaniem z mocy prawa wszystkich organów gminy. Przesłanką do zastosowania
tego represyjnego środka miało być permanentne naruszanie przez radę gminy
901

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 91 ust. 1; A. Agopszowicz, dz. cyt.,
s. 111.
902
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 91 ust. 2.
903
Tamże, art. 91 ust 4.
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Tamże, art. 93 ust 2; art. 95; A. Agopszowicz, dz. cyt., s. 111.
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Konstytucji lub ustaw. Scenariusz tego instrumentu przewidywał w dalszej kolejności
przeprowadzenie

nowych

wyborów.

Do

czasu

wyłonienia

nowych

władz

samorządowych, w okresie przejściowym funkcje wszystkich organów pełnił komisarz
wyznaczony przez premiera905.
W przypadku, gdy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i ustawy naruszał
natomiast zarząd gminy, wojewoda wzywał radę do zastosowania niezbędnych środków,
właściwych w obliczu zaistniałej sytuacji. Było to pojęcie na tyle szerokie
i niejednoznaczne, że radni mogli ów apel interpretować różnie – albo uznać, że
wystarczające będzie wydanie wytycznych dla zarządu, albo stwierdzić, że jest to na tyle
poważna sprawa, że jedynym możliwym wyjściem będzie odwołanie zarządu.
Z wnioskiem o to mógł zwrócić się sam wojewoda, ale pod dwoma warunkami. Po
pierwsze postulat ten kierował do sejmiku samorządowego, a po drugie, mógł to zrobić
dopiero wtedy, jeśli w jego ocenie rada nie podjęła adekwatnych działań. Jak można
przewidzieć, delegaci gmin z całego województwa mieli w tej sytuacji dwie możliwości.
Mogli odwołać zarząd danej gminy i zarazem wyznaczyć swego rodzaju komisarza
pełniącego funkcję zarządu do czasu wyborów lub nie przychylać się do wniosku
wojewody906.
Na koniec należy wspomnieć o jeszcze jednym, ekstremalnie represyjnym
instrumencie nadzoru nad samorządem terytorialnym, który powodował równie poważne
konsekwencje, jak omówione powyżej. Była to kompetencja przyznana premierowi
w art. 97 ustawy samorządowej, która to dotyczyła możliwości zawieszenia organów
gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego. Powodem do podjęcia tej decyzji mogły
być szczególne okoliczności, przez co rozumiano spełnienie dwóch przesłanek
jednocześnie.

Po

pierwsze,

przedłużeniu

ulegać

musiał

brak

skuteczności

w wykonywaniu zadań publicznych, a po drugie, nie mogło być rokowań na szybką
poprawę sytuacji. Ustanowienie zarządu komisarycznego następowało po uprzednim
przedstawieniu

zarzutów

organom

gminy.

Następnie

sprawę

kierowano

do

zaopiniowania przez sejmik, po czym wniosek do premiera składał w tym względzie
wojewoda907.

905

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 96 ust. 1; Z. Leoński, Ustrój i zadania
samorządu…, s. 95.
906
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 96 ust. 2; A. Agopszowicz, dz. cyt.,
s. 114.
907
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 97; Z. Leoński, Ustrój i zadania
samorządu…, s. 96.
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Sytuacje opisane powyżej traktowane były jako wyjątkowe i tym samym
w praktyce z zasady nie zdarzały się zbyt często. Niemniej jednak warto w tym miejscu
przywołać wydarzenia ze stycznia 1991 r. i zaistniały wówczas problem wyboru Zarządu
Miasta Krakowa po odwołaniu Jacka Woźniakowskiego z funkcji prezydenta. Wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz relacjonował wówczas w piśmie premierowi Janowi
Krzysztofowi Bieleckiemu, że na minionej sesji Rada Miasta Krakowa nie zdołała
wyłonić nowego składu osobowego organu wykonawczego. Zapowiedział również, że
kolejna szansa miała nastąpić 7 lutego 1991 r. W związku z tym wojewoda wyraził
przekonanie, że podjęcie działań określonych w art. 97 ustawy o samorządzie
terytorialnym,

czyli

ustanowienie

komisarza,

byłoby

przed

tym

terminem

przedwczesne908. Potwierdzać to stanowisko miało zapewnienie sekretarza miasta
Krakowa Mieczysława Pieronka i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Kazimierza
Barczyka, że zarówno administracja samorządowa, jak i miejskie służby komunalne
należycie wykonywały swoje zadania 909. Jego intuicje okazały się dobre, bo wtedy
właśnie włodarzem miasta został wybrany Krzysztof Bachmiński 910.
W kontekście tytułowych relacji pomiędzy przedstawicielami terenowej
administracji rządowej a reprezentantami władz samorządowych warto – w ramach
dopełnienia prezentowanego w tej części rozdziału katalogu narzędzi prawnych –
pokreślić jeszcze jedną zasadę ustrojową odnoszącą się do nadzoru. Gmina, która nie
zgadzała się z rozstrzygnięciem przedstawiciela rządu w terenie mogła go zaskarżyć do
sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Taką możliwość
przewidywał art. 98 ustawy o samorządzie terytorialnym 911.

4.1.2. OCENA NADZORCZA UCHWAŁ RAD GMIN PO PIERWSZYM
PÓŁROCZU DZIAŁALNOŚCI

W czerwcu 1990 r., w wyniku przeprowadzonych pod koniec maja wyborów,
ukonstytuowały się organy samorządu terytorialnego w poszczególnych gminach
województwa krakowskiego, w tym również w mieście Krakowie. Od tego momentu
rozpoczęła się I kadencja władz samorządowych, które dzięki temu zyskały realny wpływ
908

AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 2 i n.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 10–16.
910
AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 4.
911
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 98; AZMUWK, UWK, spis 45/I/2,
t. 3, Informacja o sytuacji gospodarczej województwa i innych ważnych dla niego sprawach z 27 VI
1990 r. Część II. Podstawy prawne oraz zakres przejmowanego przez gminy mienia komunalnego, s. 2.
909
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na bieg spraw publicznych o zasięgu lokalnym. Podejmowane przez radnych uchwały
stawały się przedmiotem analizy nadzorczej wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza.
Ten natomiast – zgodnie z odtworzonymi powyżej przepisami prawnymi – zyskał prawo
do orzekania o ich nieważności z powodu sprzeczności z prawem.
W

pierwszym

półroczu

funkcjonowania

organów

samorządowych

w województwie krakowskim wojewoda Tadeusz Piekarz postanowił, że przysługujące
mu uprawnienia nadzorcze będzie traktował jako formę instruktażu dla gmin.
W przedłożonym przez siebie sprawozdaniu obejmującym drugą połowę 1990 r.
stwierdził, że taki model był skuteczny, bo władze samorządowe mogły nabrać
doświadczenia w zakresie właściwej interpretacji przepisów prawa w konkretnych
sprawach. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że złożoność niektórych przypadków mogła
częstokroć budzić wątpliwości interpretacyjne. Była to bowiem szczególna sytuacja,
kiedy to władze lokalne niejako od początku uczyły się samorządności odrodzonej po
okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej912.
Jak już zostało wspomniane, zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie terytorialnym
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobowiązani zostali do przedłożenia
wojewodzie uchwał rad gmin w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia. Do końca 1990 r.
reprezentanci władz samorządowych województwa krakowskiego przekazali do
przedstawiciela rządu w terenie łącznie 1 851 tego rodzaju dokumentów. Wśród nich
zawierało się 199 uchwał dotyczących spraw budżetowych 913.
Największy odsetek tego rodzaju aktów prawa miejscowego regulował sprawy
z zakresu powołania organów gmin. Było ich w sumie 987, co stanowiło ponad 53%
ogólnej liczby uchwał przedłożonych wojewodzie krakowskiemu. Pozostałe dotyczyły
natomiast następującej tematyki:
–

podatki, opłaty i czynsze – 125 uchwał (6,75% ogółu),

–

mienie – 109 uchwał (5,88% ogółu),

–

statuty gmin, regulaminy urzędów gmin i miast – 103 uchwały (5,56% ogółu),

–

sołectwa – 81 uchwał (4,37% ogółu),

–

przejęcie zadań administracji rządowej – 59 uchwał (3,18% ogółu),

–

gminne jednostki organizacyjne – 30 uchwał (1,62% ogółu)

–

plany zagospodarowania przestrzennego – 22 uchwały (1,19% ogółu),

912

AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu. Część II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 2.
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Tamże, s. 59.
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–

pozostałe kwestie – 136 uchwał (7,35% ogółu)914.

Od początku działalności władz samorządowych do końca 1990 r. prezydent
Krakowa Jacek Woźniakowski skierował do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
łącznie 102 uchwały Rady Miasta Krakowa. Dane statystyczne opracowane przez Urząd
Wojewódzki w Krakowie dowodzą, że była to największa liczba tego typu aktów
prawnych zawierających przepisy gminne, które zostały przekazane do analizy
nadzorczej, spośród wszystkich gmin w województwie krakowskim. Szczegółowe dane
z podziałem na rodzaj spraw regulowanych przez wspomniane uchwały prezentuje
poniższa tabela.

Tabela 34. Wykaz uchwał Rady Miasta Krakowa przedłożonych do analizy nadzorczej Wojewodzie
Krakowskiemu w okresie czerwiec – grudzień 1990 r.
Zakres przedmiotowy uchwał Rady Miasta Krakowa
przedłożonych do Wojewody Krakowskiego

Liczba
uchwał

Odsetek
ogólnej liczby

wybór lub powołanie organów gminy

43

42,2%

sprawy budżetowe

18

17,6%

podatki, opłaty, czynsze

8

7,8%

mienie

8

7,8%

przejęcie zadań administracji rządowej

3

2,9%

gminne jednostki organizacyjne

3

2,9%

statuty gmin i regulaminy urzędu

2

2,0%

plan zagospodarowania przestrzennego

1

1,0%

inne

16

15,7%

razem

102

100%

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu. Część II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 65.

Najwięcej, ponad 42% uchwał podjętych w tym czasie przez krakowskich radnych
dotyczyło wyborów i powoływania organów gminy. Najmniejszy odsetek przedłożonych
do analizy nadzorczej aktów prawa miejscowego związany był natomiast z zagadnieniem
statutu gminy i regulaminu urzędu (w sumie 2 uchwały) oraz planów zagospodarowania
przestrzennego (zaledwie 1 uchwała).

914

Tamże, s. 59 i n.
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Z terminowym wykonywaniem przez włodarzy gmin powyższego zobowiązania
był dość duży problem. Opóźnienia w przekazywaniu uchwał wynosiły w niektórych
przypadkach kilka tygodni. Niechlubnym rekordzistą okazała się gmina Sułoszowa, która
od czerwca do grudnia 1990 r. przedłożyła wojewodzie zaledwie 15 uchwał, z czego
ostatnia, która została przedłożona wojewodzie krakowskiemu, była datowana na 20 lipca
1990 r. W listopadzie i grudniu 1990 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie
wpłynęły również żadne akty prawa miejscowego z Biskupic, Koniuszy i Michałowic.
Biorąc pod uwagę zaprezentowaną w powyższej tabeli liczbę 102 uchwał Rady Miasta
Krakowa, które zostały przekazane wojewodzie do końca 1990 r., nie dziwi fakt, że
krakowski samorząd nie znalazł się w wykazie gmin niewywiązujących się z obowiązku
przedłożenia aktów prawa miejscowego do oceny nadzorczej w ustawowym terminie915.
Przekazane wojewodzie Tadeuszowi Piekarzowi uchwały zostały przez niego
przeanalizowane pod kątem zgodności z prawem. Spośród ogólnej liczby 1 851 tego
rodzaju aktów prawa miejscowego oceną nadzorczą objęto ostatecznie w sumie 1 652.
Różnica wynikała z tego, że w przypadku 199 uchwał, które dotyczyły spraw
budżetowych, wojewoda co do zasady nie posiadał uprawnień nadzorczych 916.
Wyniki przeprowadzonego nadzoru były następujące. Po pierwszym półroczu
działalności organów samorządowych wojewoda krakowski stwierdził we wspomnianym
wcześniej trybie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym nieważność ogółem
94 uchwał, co stanowiło 5,69% ogółu. Natomiast w 50 przypadkach, na podstawie art. 91
ust. 4 cytowanej ustawy, orzekł o naruszeniu prawa przy podejmowaniu aktów prawa
miejscowego przedłożonych do analizy nadzorczej917.
Dane statystyczne opracowane przez Urząd Wojewódzki w Krakowie dowodzą,
że w przypadku samorządu Krakowa z ogólnej liczby 84 uchwał ocenionych przez
wojewodę, w ostateczności dwie zostały uznane za nieważne. Poza tym wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz stwierdził, że w trzech przypadkach w procesie stanowienia
prawa miejscowego naruszono obowiązujące regulacje 918.
Nieco inne informacje zawiera rejestr aktów prawa miejscowego sporządzony
przez Urząd Miasta Krakowa. W wykazie tym znajdują się cztery uchwały podjęte do
końca 1990 r., wobec których stwierdzona została nieważność. Różnica ta wynikała
z błędnego zapisu w zestawieniu aktów prawa miejscowego uchwalonych przez
915

Tamże, s. 60.
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krakowskich radnych. Drugi powód tej nieścisłości miał natomiast techniczny charakter.
W zakresie uchwały podjętej przez miejskich radnych 21 grudnia 1990 r., wojewoda
zapewne nie zdążył wydać rozstrzygnięcia przed 1 stycznia 1991 r.919
W rzeczonym rejestrze pierwsza uchwała Rady Miasta Krakowa unieważniona
w trybie nadzoru przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza dotyczyła koncepcji
zarządzania miastem. Przepisy komunalne regulujące tę materię weszły początkowo
w życie z dniem podjęcia, tj. 27 lipca 1990 r. W zamyśle krakowskich radnych ich celem
było wprowadzenie takiej organizacji struktur zarządzających w mieście Krakowie, która
bez względu na skład Rady Miasta i Zarządu Miasta miała zapewnić „stały zarząd
i obsługę miasta, jego obywateli, instytucji i podmiotów tutaj działających oraz z nimi
współpracujących”920. asadne więc miało być rozdzielenie organów pełniących funkcję
społeczno-polityczną od pionu odnoszącego się do fachowego zarządu. Zobrazowanie
wprowadzonych zmian strukturalnych stanowił szczegółowy schemat dołączony do
uchwały921.
Wojewoda Krakowski jako organ nadzoru nie odnosił się do warstwy
merytorycznej i nie badał w tej sprawie celowości wprowadzonych rozwiązań. Zgodnie
z przepisami ustawy samorządowej skupił się jedynie na kryterium zgodności z prawem.
I właśnie pod tym względem zwrócił uwagę na dwie kwestie stanowiące przesłankę do
orzeczenia o niezgodności z prawem całej uchwały. Po pierwsze, krakowscy radni
zastrzegli w tym akcie, że wszystkie głosy w Zarządzie Miasta Krakowa miały być równe.
Tymczasem art. 14 ust. 2 przywoływanej wielokrotnie ustawy o samorządzie
terytorialnym stanowił, że w przypadku równej liczby głosów oddanych przez członków
organu gminy rozstrzygającym był głos przewodniczącego. Po drugie, art. 33 ust. 2
cytowanej ustawy zastrzegał, że organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy
określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę na wniosek zarządu. Natomiast
uchwała poddana analizie nadzorczej w ramach koncepcji zarządzania miastem określała
również struktury krakowskiego Magistratu wraz z jednostkami wchodzącymi w jego
skład. Zawarcie tych regulacji w załączniku do uchwały było niezgodne z prawem.
W ocenie wojewody Tadeusza Piekarza w zakresie organizacji urzędu gminy należało

919

Spisy uchwał Rady Miasta Krakowa od 1990 roku. Rejestr uchwał RMK I kadencji (1990–1994), BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=18135, dostęp: 19 II 2019 r.
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Uchwała nr V/24/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie koncepcji zarządzania
Krakowem, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3369,
dostęp: 19 II 2019 r.
921
Tamże.
255

zachować szczególną formę regulaminu i jasno określony tryb postępowania zakładający
uprzedni wniosek zarządu922.
W tym samym dniu radni miejscy określili również zasady wynagradzania
członków Zarządu Miasta Krakowa. Według wspomnianego rejestru uchwał
opracowanego przez Urząd Miasta Krakowa podobnie, jak w poprzednim przypadku,
również wobec tego aktu wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz miał wydać
rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające jej nieważność 923. Tymczasem w świetle
materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Zakładowym Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie decyzja organu nadzoru uznawała naruszenie prawa
za nieistotne, co nie pociągało za sobą stwierdzenia nieważności analizowanego aktu
prawa miejscowego924.
Poddana ocenie nadzorczej rzeczona uchwała regulowała wysokość pensji
zasadniczej, dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego prezydenta Krakowa,
wiceprezydentów i członków Zarządu Miasta925. Podstawą prawną do podjęcia tej
uchwały były: ustawa o samorządzie terytorialnym926, ustawa o pracownikach
samorządowych927 i stosowne rozporządzenie Rady Ministrów928. W ocenie radców
prawnych wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza problem tkwił w określeniu
dodatku funkcyjnego. Rada Miasta Krakowa wyznaczyła go poprzez podanie procentu
ogólnej kwoty dodatku funkcyjnego, tymczasem rzeczone rozporządzenie Rady
Ministrów

zalecało

stosować

obliczenia

na

podstawie

odsetka

najniższego

wynagrodzenia zasadniczego 929.

922

AZMUWK, UWK, spis 46/1/1, t. 2, decyzja Wojewody Krakowskiego nr ON-P-01384/27/90 z 3 IX
1990 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV/24/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r.
w sprawie koncepcji zarządzania Krakowem. Warto na marginesie dodać, że Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miasta Krakowa został przez radnych uchwalony 12 kwietnia 1991 r. Zob. Uchwała nr XXII/146/91
Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Krakowa…
923
Spisy uchwał Rady Miasta Krakowa od 1990 roku. Rejestr uchwał RMK I kadencji (1990-1994)…
924
AMZUWK, UWK, spis 46/1/1, t. 1, decyzja Wojewody Krakowskiego nr ON-P-01384/27/90 z 3 IX
1990 r. stwierdzająca, że uchwała nr IV/25/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie
wynagradzania członków Zarządu Miasta Krakowa wydana została z naruszeniem prawa w części
dotyczącej dodatków funkcyjnych.
925
Uchwała nr IV/25/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania członków
Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
php?id=3370, dostęp: 19 II 2019 r.
926
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 18 ust. 2 pkt 1.
927
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych…, art. 2 pkt 1 lit. a, art. 4 ust. 1.
928
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych w 1990 r. (Dz.U. nr 48 poz. 283 z późn. zm.).
929
AMZUWK, UWK, spis 46/1/1, t. 1, decyzja Wojewody Krakowskiego nr ON-P-01384/27/90…
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Warto nadmienić, że na podstawie tego samego trybu stwierdzającego nieistotne
naruszenie prawa wojewoda Tadeusz Piekarz wydał również rozstrzygnięcie wobec
przepisów gminnych uchwalonych przez radnych miejskich 6 lipca 1990 r. Regulowały
one strukturę wewnętrzną Rady Miasta Krakowa, a dokładniej stanowiły o powołaniu
działających wewnątrz niej komisji930. W toku podjętej analizy legalności tych
unormowań organ nadzoru wykazał, że zgodnie z przepisami ustawy samorządowej przy
powoływaniu komisji stałych i doraźnych rada gminy zobowiązana była ustalić
przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Oceniana uchwała Rady Miasta Krakowa
nie spełniała pierwszego warunku. Zastosowano jedynie same nazwy, które miały
z natury rzeczy ogólny charakter, co z kolei w praktyce uniemożliwiało określenie
przedmiotu działania. W rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzono, że naruszenie prawa
nie ma istotnego charakteru, a wskazane uchybienie można skorygować podejmując
uchwałę precyzującą zakres działalności poszczególnych komisji 931.
Kolejna, wobec powyższych treści druga uchwała Rady Miasta Krakowa, wobec
której wojewoda Tadeusz Piekarz orzekł nieważność została podjęta przez krakowskich
radnych 24 sierpnia 1990 r. Dotyczyła ona głośnej sprawy nieruchomości położonej
w Krakowie przy al. Słowackiego 20. Samorząd krakowski zdecydował się bowiem na
przekazanie Wojewodzie Krakowskiemu tego budynku w tymczasowe, nieodpłatne
użytkowanie ze zobowiązaniem do ponoszenia całkowitych kosztów jego utrzymania.
Motywacją do takiego ruchu było umożliwienie zorganizowania rejonowego urzędu
rządowej administracji ogólnej w Krakowie 932.
Do decyzji z 1 października 1990 r. stwierdzającej o nieważności powyższej
uchwały wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz dołączył obszerne uzasadnienie,
w którym przedstawił interpretację przepisów adekwatnych do badanej sprawy933. W jego
ocenie zamiast przekazania przez Radę Miasta Krakowa w tymczasowe, nieodpłatne
użytkowanie nieruchomości na rzecz siedziby Urzędu Rejonowego w Krakowie organ

930

Uchwała nr III/22/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Rady,
BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3367, dostęp: 20 II
2019 r.
931
AZMUWK, UWK, 46/1/1, t. 1., decyzja Wojewody Krakowskiego nr ON-P-01384/24/90 z 31 VII
1990 r. stwierdzająca, że uchwała nr III/22/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie
powołania Komisji Rady wydana została z naruszeniem prawa.
932
Uchwała nr V/38/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie przekazania
nieruchomości położonej w Krakowie przy Alejach Słowackiego nr 20, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3383, dostęp: 19 II 2019 r.
933
AZMUWK, UWK, spis 46/1/1, t. 1, decyzja Wojewody Krakowskiego nr ON-P-01384/61/90 z 1 X
1990 r. stwierdzająca nieważność uchwały V/38/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r.
w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Krakowie przy Alejach Słowackiego nr 20.
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ten powinien oddać ów budynek w zarząd, gdyż taki formalnie instrument przewidywała
ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości 934. Dodatkowo,
wykorzystując

nieuregulowaną

w

żadnej

ustawie

instytucję

„nieodpłatnego

użytkowania” organ uchwałodawczy krakowskiego samorządu dokonał rozstrzygnięcia
przynależnego z mocy prawa do katalogu kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa.
W konsekwencji tego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagało to zachowania
formy decyzji administracyjnej, a nie uchwały935.
Warto przy tej okazji wspomnieć o dalszych losach tej sprawy w świetle relacji
kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza. Jego zdaniem,
choć rzeczona uchwała Rady Miasta Krakowa została – mówiąc w uproszczeniu –
uchylona przez Wojewodę Krakowskiego, to przesłanki ku temu miały charakter ściśle
formalny. Stwierdzenie nieważności nie odnosiło się do merytorycznego przedmiotu tego
aktu prawa miejscowego, tym niemniej w ocenie szefa krakowskiego Urzędu
Rejonowego władze samorządowe miasta wykorzystały tę sytuację i początkowo
pozorowały zamysł sukcesywnego przekazywania pomieszczeń w budynku przy
al. Słowackiego, po czym w końcu całkowicie zablokowały ten proces. Tadeusz Piekarz,
jako bezpośredni przełożony kierownika Eugeniusza Roganowicza, nie otrzymał w tym
względzie żadnego uzasadnienia ze strony Zarządu Miasta Krakowa936.
Na początku 1991 r. wydane zostało jeszcze jedno rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody Tadeusza Piekarza wobec samorządu miasta Krakowa. Dotyczyło ono
stwierdzenia nieważności uchwały podjętej w grudniu 1990 r. w sprawie sprzedaży
współwłasności nieruchomości mienia komunalnego oraz oddania w wieczyste
użytkowanie parceli gruntowej937. Była to transakcja zawierana z osobami prywatnymi
w przedmiocie 1/16 części domu mieszkalnego i budynków warsztatowych stojących na
posesji przy ul. Waryńskiego 14, a po zmianach ul. św. Gertrudy 14 w Krakowie 938.
Dla porządku należy odnotować, że w 1990 r. władze samorządowe miasta
Krakowa zostały zawiadomione przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza

934

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami…
AZMUWK, UWK, spis 46/1/1, t. 1, decyzja Wojewody Krakowskiego nr ON-P-01384/61/90…
936
AZMUWK, UWK, spis 45/II/27/10, s. 70.
937
AZMUWK, UWK, spis 46/4/1, t. 2, sprawozdanie Biura Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
z wykonania zadań nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie kontroli legalności uchwał rad gmin
za I półrocze 1991 r.
938
Uchwała nr XIV/92/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie sprzedaży 1/16
współwłasności nieruchomości kubaturowej Mienia Komunalnego oraz oddania w wieczyste użytkowanie
1/16 parceli gruntowej przy ul. Waryńskiego 14 (św. Gertrudy 14), BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3437, dostęp: 19 II 2019 r.
935
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o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jeszcze jednej uchwały.
Jej przedmiotem było przeniesienie grobów żołnierzy sowieckich z Plant na wojskową
część Cmentarza Rakowickiego 939. Był to temat, który angażował wówczas
przedstawicieli życia politycznego w mieście, większość środowisk społecznych, a także
samych mieszkańców. Wobec zamieszczonego w kolejnym rozdziale niniejszej pracy
szerszego opisu tejże złożonej i ciągnącej się przez kolejne lata sprawy pozostaje
odnotować, że po niespełna dwóch miesiącach radni miejscy zmienili cytowaną powyżej
uchwałę. W znowelizowanym akcie prawa miejscowego zrezygnowano z określonego
pierwotnie terminu przeniesienia grobów do 11 listopada 1990 r. Skreślono również
zapisy zobowiązujące do poinformowania o tym fakcie Ambasady Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszawie oraz parafii prawosławnej
w Krakowie. Wprowadzono natomiast zapis powierzający Zarządowi Miasta Krakowa
podjęcie w tym względzie stosownych działań w porozumieniu z Wojewodą
Krakowskim940.
Zgodnie z przepisami ustawy samorządowej każda decyzja nadzorcza wydana
przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza zawierała nie tylko uzasadnienie
faktyczne, ale również prawne. Częstokroć do kompletu dokumentacji dołączano
dodatkowo obszerną wykładnię przepisów prawa, które – zdaniem radców prawnych
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – znalazły zastosowanie w konkretnej,
analizowanej sprawie. Spełniało to funkcje instruktażowe dla samorządowców, co – jak
już zostało wspomniane – było dla wojewody Tadeusza Piekarza jednym
z podstawowych wyznaczników dokonywania przez niego oceny nadzorczej
w pierwszym okresie funkcjonowania samorządu terytorialnego 941.
Jak już zostało powyżej wspomniane, od każdej decyzji o stwierdzeniu
nieważności danej uchwały lub naruszenia prawa przy jej podejmowaniu przysługiwało
gminom odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według danych na koniec
1990 r. w trzech przypadkach władze samorządowe skorzystały z tej możliwości.

939

Uchwała nr VI/52/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r. w sprawie przeniesienia grobów
żołnierzy sowieckich z Plant na Cmentarz Wojskowy, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_
inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3397, dostęp: 19 II 2019 r.
940
Uchwała nr X/73/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 października 1990 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie przeniesienia grobów żołnierzy sowieckich z Plant na Cmentarz Wojskowy, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3418, dostęp: 19 II 2019 r.
941
AZMUWK, UWK, 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa i działalności
Urzędu. Część II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 61.
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W porównaniu do ogólnej liczby 144 rozstrzygnięć wojewody dotyczących tej materii,
stanowiło to odsetek wynoszący około 2%942.
Warto dodać, że wojewoda mógł w takiej sytuacji zapoznać się z argumentacją
gminy, a następnie ustosunkować się do niej. Jeśli po ponownej analizie danego
przypadku stwierdziłby, że stanowisko samorządu jest jednak zasadne, miał możliwość
uchylenia wydanej przez siebie wcześniej decyzji bez dalszego kierowania sprawy do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Taka sytuacja do końca 1990 r. miała miejsce
jednokrotnie – w przypadku uchwały Rady Gminy w Pcimiu 943. Dwie pozostałe skargi
zostały skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to po zbadaniu prawy
nie uznał ich za zasadne. W efekcie przedstawicielom gmin Kłaj i Niepołomice pozostało
przyznać rację wojewodzie 944. W tym drugim przypadku sąd administracyjny uznał, że
rada gminy nie może w drodze uchwały wprowadzić stosowania dodatkowej kary
pieniężnej w związku z nieprzestrzeganiem prawa budowlanego945.
Wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz w raporcie podsumowującym pierwsze
półrocze swojej działalności i zarazem funkcjonowania samorządu terytorialnego
przekonywał, że przyznane mu uprawnienia nadzorcze w stosunku do uchwał rad gmin
wykorzystywał jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa i poważnych błędów
pozwalających kwestionować ich legalność. Pozostałe, mniej istotne uchybienia
formalne nie były przedmiotem rozstrzygnięć w ramach instytucji nadzoru946.
Warto nadmienić, że w analizowanym okresie, od czerwca do grudnia 1990 r.,
powody sprzeczności z prawem uchwał rad gmin w skali całego województwa
krakowskiego związane były przede wszystkim z naruszeniem wymogów określonych
w art. 40 i 42 ustawy o samorządzie terytorialnym. Regulowały one tryb uchwalania
przepisów gminnych, m.in. w zakresie wewnętrznego ustroju gmin i sołectw określonego

942

Tamże.
Sprawa dotyczyła uchwały w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych. W istocie data wejścia w życie tych uregulowań była późniejsza niż
termin ogłoszenia tego aktu prawa miejscowego, co oznaczało spełnienie ustawowej przesłanki.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu. Część II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 2.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/2, t. 2, protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzonej w dniach 12 XI – 20 XII 1990 r. przez Wiesława Zdanowskiego z Delegatury Najwyższej
Izby Kontroli w Krakowie, s. 11 i n. Rada Miejska oraz Zarząd Miasta i Gminy Niepołomice
argumentowały, że podjęta uchwała stanowiła odpowiedź na skargi mieszkańców gminy i tym samym
spotkała się z dużym uznaniem z ich strony. Wojewoda Tadeusz Piekarz przekonywał natomiast, że
przepisy z ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane regulujące karalność osób wykluczały
możliwość wydawania w tych sprawach przepisów porządkowych na podstawie ustawy samorządowej.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu. Część II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 61 i n.
943

260

w statutach oraz organizacji urzędu i instytucji gminnych ujętych w regulaminach.
Wejście w życie uchwał odnoszących się do tej materii wymagało trybu
uwzględniającego uprzednie ogłoszenie w sposób przyjęty na terenie danej gminy.
Tymczasem większość tego rodzaju aktów prawa miejscowego analizowanych przez
wojewodę zawierała klauzulę stanowiącą o ich obowiązywaniu od dnia podjęcia 947.
Do innych uchybień wskazanych przez wojewodę Tadeusza Piekarza
w stanowieniu prawa miejscowego zaliczyć można podejmowanie uchwały przez radę
gminy w oparciu o nieobowiązujące przepisy prawne, niepowoływanie Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy, czy wreszcie uchwalanie wysokości
wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z przekroczeniem
maksymalnej stawki w przepisach przywoływanego powyżej rozporządzenia Rady
Ministrów948.
Warto dodać, że w toku analizy nadzorczej obejmującej okres od czerwca do
początku grudnia 1990 r. Wojewoda Krakowski wskazał na 34 uchwały, które zostały
podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa. Przykładem błędu, który nie skutkował
stwierdzeniem nieważności aktu prawa miejscowego, było chociażby zwołanie sesji rad
gminy nie przez przewodniczącego lecz radę gminy, czy też użycie w uchwałach
dotyczących wyboru organów samorządowych sformułowania „powierzenie pełnienia
obowiązków”. Warto na marginesie odnotować, że w ramach analizy nadzorczej podjętej
w pierwszym półroczu funkcjonowania samorządu terytorialnego wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz nie skorzystał z możliwości wstrzymania wykonywania uchwały
gminy949.
Jak przekazywało Biuro Prawne Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wszystkie
rady gmin, które nie zaskarżyły decyzji Wojewody Krakowskiego o stwierdzeniu
nieważności danych przepisów komunalnych, podejmowały ponownie uchwały
w określonym zakresie. Ich treść nie była kwestionowana przez przedstawicieli rządowej
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Tamże. Podobne uchybienia następowały w sytuacji, gdy rady gmin podejmowały uchwały, które
zawierały przepisy powszechnie obowiązujące na danym obszarze na podstawie upoważnień zawartych
w innych ustawach – np. w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
nr 9 poz. 31 z późn. zm.). Częstokroć diagnozowanym przez wojewodę naruszeniem prawa było również
niewłaściwe zastosowanie art. 35 ustawy samorządowej. Błąd popełniany przez rady gminy polegał na tym,
że uchwalano jeden, uniwersalny statut dla wszystkich sołectw, tymczasem zgodnie ze wspomnianymi
przepisami organizację i zakres działania tego typu jednostek pomocniczych powinien być określony
każdorazowo w odrębnym akcie.
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przeprowadzonej w dniach 12 XI – 20 XII 1990 r. przez Wiesława Zdanowskiego z Delegatury Najwyższej
Izby Kontroli w Krakowie, s. 10 i n.
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Tamże, s. 11 i n.
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administracji ogólnej w województwie, co w konsekwencji oznaczało w pełni skuteczne
i zgodne z zamierzeniami wykorzystanie przez wojewodę środków nadzorczych 950.
Strona samorządowa podkreślała, że omówiony powyżej okres pierwszych
miesięcy funkcjonowania samorządu terytorialnego, również w kontekście nadzoru, był
czasem nauki i zapoznawania się z zupełnie nowymi zadaniami. Należy mieć
świadomość, że większość radnych pierwszy raz zetknęła się z procesem legislacyjnym,
a ustawy, do których odwoływały się przepisy gminne były stosunkowo nowe, bez
właściwie ukształtowanej wykładni. O tym, że potrzeba instruktażu była w tym czasie
niezwykle zasadna, świadczyć może specjalna broszura przygotowana przez Jacka
Bajorka z Biura Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego. W materiale
tym znalazł się bowiem wykaz najczęstszych uchybień w procesie stanowienia prawa
przez rady gminy w oparciu o rozstrzygnięcia wojewody wydane w trybie nadzoru951.
Wydaje się, że opracowanie to mogło stanowić efekt prac Nadzwyczajnej komisji do
oceny działalności gmin na terenie województwa krakowskiego, która została powołana
na VI sesji Sejmiku952.
W rzeczonej broszurze w sposób szczegółowy omówione zostały powtarzające
się błędy popełniane przez samorządowców pod kątem konkretnych przepisów
wspomnianych powyżej ustaw: samorządowej, o podatkach i opłatach lokalnych,
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości i ustawy Prawo budowlane 953.
W ramach podsumowania wyrażono przekonanie, że „rozstrzygnięcia nadzorcze
wojewody odegrały znaczną rolę w nauce techniki legislacyjnej i przyczyniły się do
ustalenia interpretacji przepisów”954. Stronie samorządowej polecono korzystać z tych
doświadczeń i świadomie dążyć do unikania naruszenia prawa, chociażby poprzez
precyzyjne posługiwanie się językiem prawniczym. Biuro Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego zwracało na przykład uwagę, że jeśli ustawa wymaga
„wyboru” danego organu, to w uchwale nie można używać sformułowania
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„wyznaczenie”, a z kolei „mianowanie” na dane stanowisko nie jest równoznaczne
z „powierzeniem” funkcji955.

4.1.3. NADZÓR NAD LEGALNOŚCIĄ UCHWAŁ RADY MIASTA KRAKOWA
W pierwszej połowie 1991 r. 39 rad gmin województwa krakowskiego podjęło około
1 200 uchwał. W stosunku do 52 spośród nich wojewoda Tadeusz Piekarz postanowił
wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia ich nieważności. Decyzje orzekające
o tym fakcie zostały wydane w stosunku do 41 analizowanych aktów zawierających
przepisy gminne956.
Wśród nich znalazła się jedna uchwała Rady Miasta Krakowa, która dotyczyła
wyboru członków Zarządu Miasta Krakowa. 15 stycznia 1991 r. radni miejscy na to
stanowisko wybrali ze swojego grona Piotra Niteckiego i Wojciecha Sojkę. Rzeczone
przepisy zastrzegały, że z chwilą wyboru Prezydenta Miasta Krakowa (w wyniku
uzupełnienia wakatu po odwołaniu z tej funkcji Jacka Woźniakowskiego) członkostwo
tych osób w Zarządzie miało automatycznie wygasnąć 957. W ocenie wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza tego rodzaju rozwiązanie nie było zgodne z prawem958.
W tym samym czasie, 6 marca 1991 r. organ nadzoru wszczął postępowanie
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej
kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zasad zawierania umów najmu
lokali użytkowych959. W związku z tym, że analiza nadzorcza tych przepisów budziła
wątpliwości wojewoda Tadeusz Piekarz zwrócił się do pracowników naukowych
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego o przygotowanie opinii.
Swoje stanowisko przedłożyło dwóch prawników – Paweł Sarnecki i Jan Zimmermann.
Pierwszy z nich uznał, że będąca przedmiotem oceny uchwała Rady Miasta Krakowa
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zawierała istotne wady formalne i merytoryczne, przez co miała być sprzeczna
z obowiązującym prawem960. Tymczasem według drugiego eksperta analizowany akt
prawa miejscowego wykraczał co prawda poza przywołaną w nim podstawę prawną, ale
ta okoliczność nie mogłaby się stać podstawą stwierdzenia nieważności. Zdaniem Jana
Zimmermanna nie mogły o tym przesądzać również pozostałe wskazane przez niego
zastrzeżenia961.
Kilka dni później, 19 marca 1991 r. do wojewody krakowskiego Tadeusza
Piekarza z prośbą o umorzenie postępowania w tej sprawie zwrócił się przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Kazimierz Barczyk 962. W sprawę zaangażowane było nawet Biuro
Prawne Urzędu Rady Ministrów. Choć ostatecznie organ nadzoru nie zdecydował się na
wykorzystanie środka powodującego stwierdzenie nieważności badanych przepisów,
w sporządzonej notatce działający na poziomie rządowym prawnicy stwierdzili, że
„wszczęcie przez Wojewodę Krakowskiego postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały było zgodne z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
terytorialnym”963. Co więcej, opinię tę w pełni podzielał minister – szef Urzędu Rady
Ministrów Krzysztof Jan Żabiński, o czym prezydenta Krakowa i wojewodę
krakowskiego w piśmie z 25 marca 1991 r. poinformował dyrektor jego Gabinetu 964.
Ogółem w pierwszym półroczu 1991 r. w wyniku poczynionej przez wojewodę
analizy nadzorczej w czterech przypadkach stwierdzono nieistotne naruszenie prawa bez
orzekania o nieważności uchwał. Tyle samo postępowań zostało umorzonych, gdyż
dokonano niezbędnych i satysfakcjonujących obie strony wyjaśnień. Co ważne, trzy akty
prawa miejscowego wydane przez Radę Miasta Krakowa, które zawierały błędy
i uchybienia, skorygowano w drodze bezpośrednich ustaleń na linii wojewoda krakowski
– przedstawiciele krakowskiego samorządu. Dzięki temu nie było konieczności sięgania
po środek nadzoru oznaczający – mówiąc w uproszczeniu – uchylenie uchwały965.
Od 1992 r., w kolejnych latach analizowanego w niniejszej pracy okresu,
wojewodowie krakowscy – Tadeusz Piekarz, Jacek Majchrowski i Ryszard Masłowski –
jako organy nadzoru nad samorządem wydali łącznie 20 decyzji stwierdzających
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nieważność całości lub części uchwał, które zostały podjęte przez Radę Miasta Krakowa.
Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje poniższa tabela. W celu usystematyzowania
omawianego zagadnienia zamieszczono w niej wszystkie rozstrzygnięcia wojewodów
w stosunku do aktów prawa miejscowego podjętych przez organ uchwałodawczy
krakowskiego samorządu w ramach I i II kadencji, a więc również te, które zostały
przeanalizowane w podrozdziale 4.1.2.

Tabela 35. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Krakowskiego stwierdzające nieważność całości
lub fragmentów uchwał Rady Miasta Krakowa w latach 1992–1998

L.p.

Numer
uchwały

Data
podjęcia
uchwały

Przedmiot
uchwały

Rozstrzygnięcie
Wojewody
Krakowskiego

I kadencja (1990–1994)
1.

2.

V/24/90

V/38/90

27 VII 1990 r.

w sprawie koncepcji
zarządzania Krakowem

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON-P-01384/27/90)

24 VIII 1990 r.

w sprawie przekazania
nieruchomości położonej
w Krakowie przy Alejach
Słowackiego 20

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON-P-01384/61/90)

stwierdzenie
nieważności uchwały

3.

XIV/
92/90

21 XII 1990 r.

w sprawie sprzedaży 1/16
współwłasności nieruchomości
kubaturowej mienia komunalnego
oraz oddania w wieczyste
użytkowanie 1/16 parceli gruntowej
przy ul. Waryńskiego 14
(Św. Gertrudy 14)

4.

XV/
111/91

15 I 1991 r.

w sprawie wyboru członków
Zarządu Miasta Krakowa na czas
do wyboru Prezydenta Miasta

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON-P-01384/12/91)

5.

LII/
360/92

15 V 1992 r.

w sprawie napomnienia dla Zarządu
i Prezydenta Miasta Krakowa

stwierdzenie
nieważności
§ 1 pkt 1 uchwały
(ON.P.0915/10/92)

6.

LVIII/
403/92

21 VIII 1992 r.

w sprawie szczególnej ochrony
unikatowego charakteru Krakowa
ukształtowanego przez historię
i tradycję

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/15/92)
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7.

LXXXI/
523/93

8.

C/654/93

9.

CVII/
703/94

10.

CVIII/
710/94

11.

CXIII/
759/94

30 IV 1993 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa

stwierdzenie
nieważności
uchwały w części
dotyczącej
przeznaczenia
pod budownictwo
rodzinne oznaczone
na rysunku planu
symbolem M4
(ON.P-0915/25/93)

17 XII 1993 r.

w sprawie utworzenia Śródmiejskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie

stwierdzenie
nieważności
§ 20 Statutu
Biblioteki

1 III 1994 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty
administracyjnej za sprawdzenie
znajomości topografii
miasta Krakowa

stwierdzenie
nieważności § 4
uchwały
(ON.P.0915/25/94)

11 III 1994 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr LXIII/441/92 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 października
1992 r. w sprawie szczególnej
ochrony unikatowego charakteru
Krakowa ukształtowanego
przez historię i tradycję

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/26/94)

20 V 1994 r.

w sprawie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa

stwierdzenie
nieważności|
uchwały
(ON.P.0915/43/94)

II kadencja (1994–1998)

12.

13.

14.

15.

XII/
129/95

XXIX/
272/95

LVI/
524/96

LVI/
525/96

24 I 1995 r.

w sprawie określenia stawek
czynszu regulowanego
za lokale mieszkalne

stwierdzenie
nieważności
§ 4 i 5 uchwały
oraz ust. 1 załącznika
(ON.P.0915/13/95)

6 IX 1995 r.

w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu Porządku
Domowego” w budynkach
zarządzanych przez jednostki
organizacyjne Gminy Kraków

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/48/95)

17 VII 1996 r.

w sprawie oprocentowania lokat
bankowych tworzonych z czasowo
wolnych środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

stwierdzenie
nieważności
§ 3 uchwały

17 VII 1996 r.

w sprawie zmiany treści uchwały
nr XLII/399/96 Rady Miasta
Krakowa z 21 lutego 1996 r.
dotyczącej zatwierdzenia planów
przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 1996 r.

stwierdzenie
nieważności
§ 1 tirety 1–5, 8
uchwały
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17 VII 1996 r.

w sprawie uchylenia uchwały
nr XVIII/199/95 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 kwietnia 1995 r.
dot. nabycia na rzecz Gminy
Kraków udziałów w KTM
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe Spółka z o.o.,
wydawcy Krakowskiego Tygodnika
Miejskiego NAPRZECIW

stwierdzenie
nieważności uchwały

stwierdzenie
nieważności
§ 24 ust. 1–3
zał. nr 1 do uchwały

16.

LVI/
530/96

17.

LXVII/
660/96

18 XII 1996 r.

w sprawie organizacji i zakresu
działania dzielnic

18.

LXX/
701/97

29 I 1997 r.

w sprawie zasad i trybu
przyznawania dotacji na pokrycie
kosztów centralnego ogrzewania

stwierdzenie
nieważności uchwały

19.

LXXXVI/
804/97

2 VII 1997 r.

w sprawie wypowiedzenia umowy
z VRG STRATEGY dotyczącej
przeprowadzenia ankiety
„Badanie opinii społecznej”

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/53/97)

28 I 1998 r.

w sprawie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa
w zakresie ustaleń dotyczących
Obszarów Urządzeń
Komunikacyjnych (KU)

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/13/98)

8 IV 1998 r.

w sprawie określenia zasad zamiany
mieszkań komunalnych o niskim
standardzie na pełnostandardowe
lokale w mieszkaniowym zasobie
Gminy

stwierdzenie
nieważności
§ 2 pkt 3 uchwały

22 IV 1998 r.

w sprawie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa
w zakresie ustaleń dotyczących
Obszarów Urządzeń
Komunikacyjnych (KU).

stwierdzenie
nieważności uchwały
w zakresie ustaleń
dot. Obszarów
Urządzeń
Komunikac. (KU)
(ON.P.0915/29/98)

18 VI 1998 r.

w sprawie zawieszenia wydawania
gazet lokalnych przez Dzielnice
Miasta Krakowa finansowanych
z budżetu Miasta Krakowa

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/38/98)

18 VI 1998 r.

sprawie umożliwienia mieszkańcom
Gminy Miasta Krakowa korzystania
z ponadstandardowych usług
w gabinetach stomatologicznych,
z którymi umowy kontraktowe
zawrą Samodzielne Publiczne
Zakłady Opieki Zdrowotnej
„Sródmieście”, „Nowa Huta”,
„Krowodrza” i „Podgórze”

stwierdzenie
nieważności uchwały
(ON.P.0915/42/98)

20.

21.

CV/
972/98

CXIII/
1008/98

22.

CXIV/
1026/98

23.

CXXII
1105/98

24.

CXXII/
1109/98

Źródło: Spisy uchwał Rady Miasta Krakowa od 1990 roku. Rejestr uchwał RMK I kadencji (1990–1994),
Rejestr uchwał RMK II kadencji (1994–1998), BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=
18135, dostęp: 19 II 2019 r.
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W ciągu przeszło ośmiu lat, od połowy 1990 r. do końca 1998 r. Wojewoda Krakowski
jako organ nadzoru wydał w sumie 24 decyzje stwierdzające nieważność całości lub
konkretnych fragmentów uchwał Rady Miasta Krakowa. W I kadencji władz
samorządowych odnotowano łącznie 11 tego typu rozstrzygnięć. W drugiej połowie
analizowanego okresu, kolejni wojewodowie – Tadeusz Piekarz, Jacek Majchrowski
i Ryszard Masłowski – uznali natomiast nieważność 23 analizowanych aktów prawa
miejscowego wytworzonych przez krakowskich radnych w II kadencji.
Z powyższego katalogu warto nieco szerzej nakreślić kilka kluczowych spraw,
które w szczególny sposób determinowały relacje pomiędzy organami rządowej
administracji ogólnej w województwie krakowskim a samorządem Krakowa. 21 sierpnia
1992 r. radni miejscy podjęli uchwałę w przedmiocie szczególnej ochrony unikatowego
charakteru Krakowa, który został ukształtowany przez historię i tradycję. Akt ten
zakładał, że nieistniejące lub zrujnowane obiekty w obrębie Plant i Kazimierza mogą
zostać odbudowane wyłącznie z założeniem wiernego odzwierciedlenia, przynajmniej
w zakresie bryły i elewacji. Dla budynków, które nie posiadały dokumentacji o ich
wyglądzie przed zniszczeniem dopuszczalne miało być natomiast wprowadzenie
elementów formy architektury współczesnej966.
Wobec stwierdzenia przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza
nieważności powyższej uchwały, radni miejscy 16 października 1992 r. uchwalili
kolejne, podobne unormowania. W zasadzie warstwa merytoryczna nie uległa zmianie,
co potwierdza chociażby utrzymanie tego samego tytułu uchwały. Skorygowano
natomiast sformułowania, które przesądziły o zastosowaniu wspomnianego środku
nadzoru. Zamiast bliżej niedookreślonego „przyjęcia zasady” w obrębie Plant
i Kazimierza ustalono „jako podstawowy kierunek działania Zarządu Miasta Krakowa
w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego Krakowa (…) zapewnienie
szczególnej ochrony unikatowego charakteru tej części Krakowa” 967.
W ocenie organu nadzoru przyjęte zmiany nie naruszały powszechnie
obowiązującego prawa. Niemniej jednak półtora roku później, wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz zmuszony był stwierdzić nieważność nowelizacji omawianej uchwały.
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Na jej podstawie krakowscy radni w ramach ochrony Rynku Głównego i jego
najbliższego otoczenia stanowiącego wewnętrzny pierścień Plant zabronili organom
gminy wydawania decyzji i pozytywnych opinii wobec spraw zmierzających do
prowadzenia na tym obszarze działalności gastronomicznej (jeśli wystrój lokali byłby
sprzeczny z tradycyjną architekturą i krajobrazem kulturowym) oraz barów szybkiej
obsługi (jeżeli ich powierzchnia użytkowa przekraczałaby 200 m2)968.
W analizie rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Krakowskiego
wobec uchwał Rady Miasta Krakowa warto wspomnieć o przypadku, kiedy to strona
samorządowa przyjęła do wiadomości uwagi organu nadzoru i skorygowała niezgodne
z prawem wytworzone przez siebie przepisy komunalne. Tak było na przykład w zakresie
utworzenia Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w grudniu 1993 r. Uchwała
w tym przedmiocie stwierdzała, że zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania
określał statut tej jednostki969.
W ocenie wojewody Tadeusza Piekarza § 20 tego dokumentu, zakładający, że
podstawą gospodarki finansowej rzeczonej Biblioteki był roczny plan finansowy
zatwierdzony przez Radę Miasta Krakowa, stał w sprzeczności z obowiązującym
prawem. W związku z tym 16 lutego 1994 r. radni miejscy postanowili naprawić ten
błędny zapis. W myśl znowelizowanego statutu Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie rzeczony plan finansowy miał zatwierdzać dyrektor tej jednostki970.
Władze samorządowe Krakowa nie zawsze jednak zgadzały się z decyzją organu
nadzoru. Było tak na przykład w głośnej sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego971 obejmującego m.in. atrakcyjny przyrodniczo i turystycznie obszar
968

Uchwała nr CVIII/710/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 1994 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXIII/441/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 października 1992 r., BIP Miasto Kraków,
https://www.bip. krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4047, dostęp: 20 II 2019 r.
969
Uchwała nr C/654/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, BIP Miasto Kraków https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=35325, dostęp: 20 II 2019 r.
970
Uchwała nr CVI/695/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 1994 r. zmieniająca uchwałę
Nr C/654/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia Śródmiejskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=4032, dostęp: 20 II 2019 r.
971
W tym miejscu warto wspomnieć o przyjętej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedurze
przeprowadzania analizy nadzorczej uchwał, które odnosiły się do planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie bowiem z regulaminem organizacyjnym Urzędu dokonywanie oceny legalności
aktów prawa miejscowego oraz opracowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody
Krakowskiego stanowiło jedno z zadań wchodzących w zakres obsługi Biura Prawnego. Niemniej jednak
w sprawach tyczących się planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowała się praktyka
informowania Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o analizowanej uchwale. Urzędnicy mogli dzięki temu zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia, które
mogły mieć istotne znaczenie w ocenie legalności przepisów gminnych w tym przedmiocie i zachowania
wymaganego prawem trybu postępowania przed ich uchwaleniem. Zgodnie z opinią wyrażoną w 1994 r.
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Sikornika, zwanego również Wzgórzem św. Bronisławy, z Kopcem Kościuszki na
szczycie. Uchwałę w tym przedmiocie Rada Miasta Krakowa podjęła 30 kwietnia 1993
r.972 Wbrew wcześniejszym protestom mieszkańców i lokalnych organizacji
społecznych973 radni zezwolili na zabudowę mieszkalną fragmentu wspomnianych
terenów. Jak pokazała historia, stało się to źródłem ciągnących się przez kolejne lata dość
napiętych relacji pomiędzy administracją rządową w województwie krakowskim
a władzami samorządowymi miasta. Zasadne wydaje się wspomnieć, że sprawa ta miała
o tyle duże znaczenie, że niemal na każdym etapie jej rozwoju w lokalnej prasie pojawiały
się liczne artykuły związane z tym tematem974.
Dnia 20 maja 1993 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz zawiadomił organy
samorządu terytorialnego Krakowa o wszczęciu postępowania z urzędu dotyczącego
stwierdzenia

nieważności

cytowanych

przepisów.

Zapowiedział

ponadto,

że

w postępowaniu sprawdzone zostanie przede wszystkim to, czy uchwała ta nie została
podjęta z naruszeniem art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym,
a w szczególności to, czy projekt planu został uzgodniony pod względem wymogów
ochrony przyrody, środowiska, gruntów leśnych i rolnych 975.
Kilka dni wcześniej wpłynęło pismo Społecznego Komitetu Ochrony Sikornika,
w którym zwrócono się do wojewody Tadeusza Piekarza z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie analizy nadzorczej o nieważności lub częściowej nieważności
przez Jerzego Kościołka, kierownika Biura Prawnego Urzędu, tryb ten przynosił wymierne korzyści
i w świetle ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym powinien być utrzymany w kolejnych latach. Zob.
AZMUWK, UWK, spis 45/I26, pismo kierownika Biura Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Jerzego Kościołka do dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Mirosława Chechelskiego z 26 X 1994 r. dot. procedury analizy nadzorczej uchwał odnoszących się do
planu zagospodarowania przestrzennego.
972
Uchwała nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3863, dostęp: 20 II 2019 r.
973
Sprzeciw wobec zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Sikornika, które
zakładały możliwość wznoszenia tam domów mieszkalnych, wówczas i na późniejszym etapie wyrażali
m.in.: Społeczny Komitet Ochrony Sikornika, Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych,
Wydział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, Komisja Urbanistyczna Rady Miasta Krakowa, Liga
Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Małopolska, Federacja Zielonych, Studencka Straż
Ochrony Przyrody, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie NaukowoTechniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – Oddział Kraków i Społeczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa. Zob. AZMUWK, UWK, spis 882/1, zbiór dokumentów dot. sprawy Sikornika.
974
O tej sprawie pisali m.in. redaktorzy „Echa Krakowa”. Zob. jgh, Fel, Wojna o Sikornik. Bezcenne widoki
i cenne parcele, „Echo Krakowa” 46 (1993), nr 86 (13 905), z 5 V 1993 r., s. 1, 4; jgh, Fel, Radni nie widzą
co uchwalają?... Sikornik jeszcze się broni, „Echo Krakowa” 46 (1993), nr 108 (13 927), z 4–6 VI 1993 r.,
s. 1 i n.
975
AZMUWK, UWK, spis 882/1, zawiadomienie wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 20 V
1993 r. dot. wszczęcia postępowania z urzędu dot. stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXXI/523/93
Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
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analizowanej uchwały976. Po zbadaniu sprawy przez urzędników Wydziału Polityki
Regionalnej i Przestrzennej oraz Biura Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
ostatecznie 11 czerwca 1993 r. organ nadzoru wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie
stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej przeznaczenia pod budownictwo
rodzinne oznaczone na rysunku planu symbolem M4, czyli w zakresie omawianych
obszarów977.
W odpowiedzi na to, 25 czerwca 1993 r. radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie
złożenia skargi na rozstrzygnięcie Wojewody Krakowskiego 978 i następnie na początku
lipca 1993 r. zrealizowali swoją zapowiedź. Wyrazem tego było oficjalne i formalne
pismo w tej sprawie skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka
Zamiejscowego w Krakowie podpisane przez prezydenta miasta Józefa Lassotę.
W pierwszym punkcie uzasadnienia stwierdzono, że decyzja organu nadzoru powinna
zostać uchylona, bo została wydana bez zachowania wymaganego w ustawie
samorządowej terminu 30 dni od daty doręczenia uchwały. Dodatkowo, w ocenie strony
samorządowej wojewoda Tadeusz Piekarz nie miał podstaw do wydania takiego
rozstrzygnięcia, gdyż – jak napisano – „nie sposób kwestionować legalności uchwały
Rady Miasta Krakowa”979. Wyliczone w skardze podmioty i organy, z którymi
uzgadniano zmiany zagospodarowania przestrzennego, miały natomiast stanowić
kontrargument wobec zarzutu o naruszenie art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu
przestrzennym. Wobec powyższego występujący w imieniu miasta Krakowa prezydent
Józef Lassota stwierdzał, że organ nadzoru „swoje rozstrzygnięcie dokonał w sposób

976

Tamże, pismo Społecznego Komitetu Ochrony Sikornika do wojewody krakowskiego Tadeusza
Piekarza z 7 V 1993 r. dot. wniosku o orzeczenie w trybie nadzoru o nieważności lub częściowej
nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego m.in. na
obszarze Sikornika.
977
Tamże, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego nr ON.P-0915/25/93 z 11 VI 1993 r.
stwierdzające nieważność uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa w części dotyczącej przeznaczenia pod budownictwo rodzinne oznaczone na rysunku planu
symbolem M4.
978
Uchwała nr LXXXVI/561/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie złożenia skargi
do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego ON.P0915/25/93 z dnia 11 czerwca 1993 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta
Krakowa
z
dnia
30
kwietnia
1993
r.,
BIP
Miasto
Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3901, dostęp: 20 II 2019 r.
979
AZMUWK, UWK, spis 882/1, skarga Prezydenta Miasta Krakowa do Naczelnego Sądu
Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Krakowskiego z dnia 11 czerwca 1993 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LXXXI/523/93 Rady
Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
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arbitralny, a nie w oparciu o kryteria legalności, (…) naruszając tym samym zasadę
samodzielności gminy podlegającej (…) ochronie sądowej” 980.
Do złożonej przez samorząd miasta skargi 12 sierpnia 1993 r. ustosunkował się
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz. W swoim piśmie do Naczelnego Sądu
Administracyjnego wyjaśnił, że uchwała Rady Miasta Krakowa została złożona w jego
sekretariacie w piątek 7 maja 1993 r. po południu. Rejestracja tego dokumentu nastąpiła
w następnym dniu roboczym, czyli w poniedziałek 10 maja 1993 r. W konsekwencji tą
właśnie datą posługiwano się przy wyznaczeniu początku terminu postępowania
nadzorczego. Podtrzymując swoje stanowisko, wyraził ponadto przekonanie, że
analizowane przepisy komunalne naruszały art. 6 ustawy o ochronie i kształtowaniu
środowiska, gdyż ujęty w nich plan zagospodarowania przestrzennego nie spełniał swojej
podstawowej

funkcji,

tzn.

nie

zapewniał

warunków

utrzymania

równowagi

przyrodniczej, racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi środowiska i ochrony
walorów krajobrazowych środowiska 981.
Warto odnotować, że poparcie dla wojewody Tadeusza Piekarza i uznanie jego
decyzji za zasadną wyraziło Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa. W stosownym piśmie skierowanym do Bogusława Górskiego, jednego
z członków Komitetu Ochrony Sikornika, przekonywał o tym dyrektor Departamentu
Ochrony Przyrody Zdzisław Harabin. Przedstawiciel resortu napisał m.in., że „dziwi
zgodność radnych, którzy uchwalając kontrowersyjną zmianę w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (…) wyrażają dezaprobatę dla osób i instytucji
kompetentnych w zakresie ochrony środowiska” 982.
Po rozpoznaniu sprawy 14 grudnia 1993 r. Naczelny Sąd Administracyjny –
Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Krakowskiego, które zaskarżył samorząd
miasta. W uzasadnieniu stwierdzono, że organ nadzoru przekroczył o 4 dni zawity,
ustawowy termin wydania decyzji, co w ocenie Sądu stanowiło rażące naruszenie prawa.
Argumentowany przez wojewodę Tadeusza Piekarza fakt złożenia uchwały w godzinach
980

Tamże.
Tamże, odpowiedź wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 12 VIII 1993 r. na skargę Prezydenta
Miasta Krakowa do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego z dnia 11 VI 1993 r. stwierdzające nieważność
uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r.
982
Tamże, pismo dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zdzisława Harabina do Bogusława Górskiego z Komitetu Ochrony
Sikornika z 20 XII 1993 r. dot. poparcia stanowiska wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
stwierdzającego nieważność uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r.
981
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popołudniowych nie mógł mieć znaczenia, skoro dokument został przyjęty, o czym
świadczy pieczęć na kopii uchwały. Ten techniczny czynnik był jedyną przesłanką do
wydania wyroku w takim kształcie, co potwierdza zapis, że Sąd nie badał meritum
sprawy983.
Pomimo sądowego rozstrzygnięcia sprawa ta pozostawała ciągle aktualna,
zarówno w świadomości mieszkańców Krakowa, grup społecznych, jak i w kontekście
relacji na linii administracja rządowa w województwie krakowskim – władze Krakowa.
1 marca 1994 r. wojewoda Tadeusz Piekarz wystosował pismo adresowane do Rady
Miasta Krakowa, w którym przyznał, że nie sposób uniknąć wrażenia, że rozgłos w tej
kwestii ma podłoże nie tylko w idei ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych
Sikornika, ale również w ścieraniu się sprzecznych interesów osób związanych
bezpośrednio z tym terenem. Tym niemniej zwrócił się do krakowskich radnych
o ponowne przeanalizowanie tego zagadnienia z uwzględnieniem całokształtu
okoliczności oraz materiałów zgromadzonych przed i po podjęciu spornej uchwały.
Dodał, że na zajęcie w tym względzie stanowiska przez stronę samorządową będzie
czekał do 15 kwietnia 1994 r.984
Sprawa stała się na tyle poważna, że zaangażowany w nią został pośrednio
ówczesny premier Waldemar Pawlak. Pod koniec lutego 1994 r. z pismem do szefa rządu
zwrócił się Komitet Ochrony Sikornika 985. Wobec tego dyrektor generalny Urzędu Rady
Ministrów Marek Ungier zwrócił się do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z prośbą o przekazanie informacji o możliwości wykorzystania przez niego
przewidzianego w ustawie o samorządzie terytorialnym środka zakładającego wniesienie
skargi do sądu administracyjnego 986. W odpowiedzi przedstawiciel rządu w terenie
przekazał, że zwrócił się do władz samorządowych miasta o ponowne przeanalizowanie
zagadnienia, mając nadzieję na dokonanie reasumpcji przedmiotowego aktu prawa

983

Tamże, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z 14 XII
1993 r. stwierdzający nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Krakowskiego
z dnia 11 VI 1993 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV
1993 r.
984
Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do Rady Miasta Krakowa z 1 III 1994 r. dot.
wniosku o ponowne przeanalizowanie sprawy planu zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszaru
Sikornika z dopuszczeniem budowy domów.
985
Tamże, pismo Komitetu Ochrony Sikornika do premiera Waldemara Pawlaka z 28 II 1996 r. dot. zmiany
przeznaczenia terenów Uroczyska Sikornik w Krakowie z rolniczego na budowlane.
986
Tamże, pismo dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów Marka Ungiera do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 13 III 1994 r. dot. możliwości zaskarżenia uchwały nr LXXXI/523/93
Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r. do sądu administracyjnego.
273

miejscowego przez Radę Miasta Krakowa we własnym zakresie, co pozwoliłoby uniknąć
sporu sądowego między samorządem terytorialnym a administracją rządową 987.
Kolejne miesiące dowiodły, że nie udało się jednak tego uniknąć. 14 kwietnia
1994 r. zaskarżenie przez Wojewodę Krakowskiego analizowanej uchwały do
Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie stało się
faktem988. W kolejnych miesiącach rozpatrywano sprawę, wzywając strony do
uzupełnienia dokumentacji. W czerwcu 1994 r. samorząd Krakowa działający przez
prezydenta miasta Józefa Lassotę przedstawił organom sądowym odpowiedź na tę
skargę989.
Ostateczny wyrok zapadł w tej sprawie 22 listopada 1994 r. Naczelny Sąd
Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w trzyosobowym składzie
przyznał rację skarżącemu Wojewodzie Krakowskiemu i stwierdził niezgodność
z prawem (głównie z ustawą o ochronie przyrody) omawianej uchwały Rady Miasta
Krakowa w części dotyczącej przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne oznaczone
na rysunku planu symbolem M4, czyli w zakresie omawianych obszarów. Niemniej
jednak, w związku z tym, że wyrok zapadł po roku od uchwalenia tych przepisów,
w świetle art. 94 ustawy samorządowej sąd nie stwierdził nieważności, lecz orzekł – jak
wspomniano – o niezgodności uchwały z prawem990.
To rodziło o tyle poważne konsekwencje, że w świetle obowiązujących wówczas
przepisów wykonanie analizowanego aktu prawa miejscowego odnoszącego się do planu
zagospodarowania przestrzennego nie zostało wstrzymane. Dyrektor Biura Prawnego
Rady Miasta Krakowa Helena Jagodzińska przyznawała, że w demokratycznym państwie
prawa powinno się uznawać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak w tej
sytuacji władze samorządowe formalnie nie miały takiego obowiązku. Przewodniczący
Rady Stanisław Handzlik ogłosił, że nie ma woli przeprowadzania zmian w uchwale 991.
987

Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do dyrektora generalnego Urzędu Rady
Ministrów Marka Ungiera z 31 III 1994 r. dot. możliwości zaskarżenia uchwały nr LXXXI/523/93 Rady
Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r. do sądu administracyjnego.
988
Tamże, zaskarżenie przez Wojewodę Krakowskiego z 14 IV 1994 r. uchwały nr LXXXI/523/93 Rady
Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego
w Krakowie.
989
Tamże, odpowiedź Miasta Krakowa z 17 VI 1994 r. na zaskarżenie przez Wojewodę Krakowskiego
z 14 IV 1994 r. uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r. do Naczelnego Sądu
Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie.
990
Tamże, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z 22 XI
1994 r. stwierdzający niezgodność z prawem zaskarżonej przez Wojewodę Krakowskiego uchwały
nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r.
991
Tamże, pismo Komitetu Ochrony Sikornika do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 10 II 1995
r. dot. skutków prawnych wynikających z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka
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Postawieniem przysłowiowej „kropki nad i” w tej, jak widać, złożonej i ciągnącej
się przez kilka lat sprawie, było pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera
z 25 lutego 1995 r. skierowane do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty. W dokumencie
tym

wybrzmiało

jednoznaczne

stanowisko

strony

administracji

rządowej

w województwie krakowskim, zgodnie z którym w świetle wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego należało przyjąć, że plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa w części uznanej za sprzeczną z prawem nie może stanowić podstawy
do wydawania decyzji przewidzianych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym
i prawie budowlanym. Wicewojewoda polecił prezydentowi miasta, aby ten przekazał
powyższe wyjaśnienia właściwym służbom, gdyż wydane ewentualnie pozwolenia na
budowę na wskazanym terenie, będą uznawane za nieważne 992.
Ponawiając analizę – zapewne mniej skomplikowanych, jak powyżej –
pozostałych przypadków zaskarżania przez stronę samorządową rozstrzygnięć wojewody
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy odnotować, że taka sytuacja wystąpiła
również na przełomie 1996 i 1997 r. Sprawa ta ma swój początek 18 grudnia 1996 r.,
kiedy to krakowscy radni podjęli uchwałę regulującą organizację i zakres działania
dzielnic. Dołączono do niej 16 załączników stanowiących statuty odpowiednio
16 rzeczonych jednostek pomocniczych miasta. W § 24 ust. 1–3 tych dokumentów ujęto
zapisy regulujące kwestię diet dla przewodniczącego i członków zarządu rad dzielnic.
Zdaniem organu nadzoru założenie, że ich wysokość i proporcje miała określać rada
dzielnicy, było do tego stopnia niezgodne z obowiązującym prawem, że stanowiło
bezpośrednią przesłankę do stwierdzenia o nieważności rzeczonych unormowań993.
Wobec niepodzielania argumentacji wojewody, decyzję tę Rada Miasta Krakowa
postanowiła zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego 994. W wyniku
rozstrzygnięcia uznającego działanie organu nadzoru za właściwe i w konsekwencji
słuszną jego decyzję po dokonaniu analizy nadzorczej, radni miejscy w kolejnej uchwale
Zamiejscowego w Krakowie z 22 XI 1994 r. stwierdzającego niezgodność z prawem zaskarżonej przez
Wojewodę Krakowskiego uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r.
992
Tamże, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 25 II 1994 r. dot. skutków prawnych wynikających z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego –
Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z 22 XI 1994 r. stwierdzającego niezgodność z prawem zaskarżonej
przez Wojewodę Krakowskiego uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z 30 IV 1993 r.
993
Uchwała nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id
=167&sub=uchwala&query=id%3D13077%26typ%3Du, dostęp: 20 II 2019 r.
994
Uchwała nr LXXI/709/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie skierowania do
Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Krakowskiego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=2629, dostęp: 20 II 2019 r.
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zmienili zapisy statutów rad dzielnic. Zgodnie z nimi przewodniczącemu zarządu rady
dzielnicy miała przysługiwać dieta na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miasta 995.
Nieco inny przebieg miała sprawa dotycząca uchwały Rady Miasta Krakowa
z 29 stycznia 1997 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na pokrycie kosztów
centralnego ogrzewania996. Mając na uwadze, że ówczesny wojewoda krakowski Jacek
Majchrowski w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru 17 lutego 1997 r. wydał
decyzję o nieważności tego aktu prawa miejscowego, radni miejscy 19 marca 1997 r.
wezwali go do usunięcia naruszenia prawa, jakie w ich ocenie miało wynikać z jego
działania. Co więcej, zasugerowali odpowiednie ku temu środki – uchylenie
rozstrzygnięcia nadzorczego lub stwierdzenie, że Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę
z nieistotnym naruszeniem prawa 997.
Sprawa odbiła się echem w lokalnych mediach. 11 marca 1997 r. o planowanym
w wówczas ruchu radnych informował m.in. „Dziennik Polski”. Przekonywali oni na
łamach tej gazety, że system przyznawania dotacji na pokrycie kosztów centralnego
ogrzewania tylko spółdzielniom mieszkaniowym jest niesprawiedliwy, a nawet
niezgodny z konstytucyjną zasadą równości podmiotów wobec prawa. Wyrazem
konstatacji była treść podjętej uchwały, zgodnie z którą dofinansowanie mogło być
udzielane również innym podmiotom – np. prywatnym właścicielom obiektów
i zarządcom kamienic 998.
Na powyższy apel krakowskich radnych wojewoda Jacek Majchrowski pozostał
niewzruszony. Podtrzymywał swoje przekonanie, że zasady określone przez radnych
były niezgodne z obowiązującym prawem i w konsekwencji nie zmienił wydanego przez
siebie rozstrzygnięcia o nieważności uchwały. Wobec tego 27 kwietnia 1997 r. organ
uchwałodawczy krakowskiego samorządu postanowił skierować skargę na decyzję
organu nadzoru do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która to ostatecznie okazała się
nieskuteczna999.
995

Uchwała nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2707, dostęp: 20 II 2019 r.
996
Uchwała nr LXX/701/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania dotacji na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2621, dostęp: 20 II 2019 r.
997
Uchwała nr LXXIII/726/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wystąpienia do
Wojewody Krakowskiego z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2646, dostęp: 20 II 2019 r.
998
J.ŚW, Nieistotne naruszenie. Czy wojewoda zmieni zdanie?, „Dziennik Polski” 53 (1997), nr 59 (16029),
z 11 III 1997 r., s. 18.
999
Uchwała nr LXXVIII/760/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie skierowania
do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie
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Dla porządku warto odnotować, że zamierzonego przez krakowskich radnych
efektu nie przyniosło również zaskarżenie rozstrzygnięcia Wojewody Krakowskiego
stwierdzającego nieważność fragmentu uchwały w sprawie zasad zamiany mieszkań
komunalnych o niskim standardzie na pełnostandardowe lokale stanowiące własność
miasta Krakowa1000. Skargą objęto kwestionowany przez organ nadzoru zapis
stanowiący, że do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego były osoby, które m.in.
wyrażały wolę wniesienia ekwiwalentu wynoszącego 30% wartości obejmowanego przez
nich lokalu na konto Zarządu Budynków Komunalnych. Uzasadnieniem tego miała być
poprawa warunków mieszkaniowych, a zgromadzone w ten sposób środki miały być
przekazywane na remonty pustostanów lokali mieszkalnych1001.
Z możliwości zaskarżenia uchwał Rady Miasta Krakowa do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w analizowanym okresie korzystał również drugi podmiot w obrębie
tytułowych relacji, tj. terenowe organy rządowej administracji ogólnej w województwie
krakowskim. Dwukrotnie uczynił to bowiem wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz.
W pierwszym przypadku przedmiotem skargi były przepisy gminne dotyczące
organizacji i zakresów działania dzielnic uchwalone w kwietniu 1994 r. 1002 Organ
nadzoru wskazał w tym względzie na niezgodność z ustawą o pracownikach
samorządowych przepisów mówiących o możliwości zastosowania tej kategorii
zatrudnienia w odniesieniu do przewodniczącego i członków rady dzielnicy z racji
pełnionych funkcji. Początkowo, wojewoda pismem z 20 września 1994 r. wystąpił do
krakowskich radnych o dokonanie w ciągu miesiąca zmiany kwestionowanych
postanowień we własnym zakresie1003. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
odpowiedział jednak, że „usunięcie powstających wątpliwości utrudnia brak
dostatecznych regulacji ustawowych,

jak również orzecznictwa w sprawach

nadzorcze Wojewody Krakowskiego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=2680, dostęp: 20 II 2019 r.
1000
Uchwała nr CXIII/1008/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad zamiany
mieszkań komunalnych o niskim standardzie na pełnostandardowe lokale stanowiące własność Gminy
Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
2925, dostęp: 20 II 2019 r.
1001
Uchwała nr CXXII/1088/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie skierowania
do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Krakowskiego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3006, dostęp: 20 II 2019 r.
1002
Uchwała nr CXI/732/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie organizacji
i zakresów działania dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=4069, dostęp: 20 II 2019 r.
1003
AUMK, UMK, spis 257/1, t. 1, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera (w zastępstwie
wojewody) do Rady Miasta Krakowa z 20 IX 1994 r. dot. wniosku o dokonanie zmiany postanowień
uchwały nr CXI/732/94 Rady Miasta Krakowa z 22 IV 1994 r.
277

funkcjonowania dzielnic”1004. Wobec niepodjęcia przez samorząd miasta działań
zmierzających do korekty zapisów uchwały Wojewoda Krakowski postanowił zaskarżyć
ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co też uczynił 24 października 1994 r.1005
W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia wspomniany organ sądowy w składzie
z przewodniczącym Janem Zimmermannem na czele 10 października 1995 r. wydał
wyrok stwierdzający niezgodność z prawem kwestionowanych przez wojewodę
fragmentów załączników do analizowanej uchwały1006.
W drugim przypadku skarga wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza na
uchwałę Rady Miasta Krakowa stanowiła końcowy etap procesu dwustronnych
uzgodnień w zakresie legalności przepisów dotyczących zasad wydzierżawiania gruntów
miasta Krakowa i określenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości. Będący
niejako punktem wyjściowym akt prawa miejscowego w tym przedmiocie został podjęty
przez krakowskich radnych 28 grudnia 1994 r.1007 Po kilku miesiącach, 12 kwietnia
1995 r. dokonano nowelizacji rzeczonej uchwały, rozszerzając jej zapisy, m.in.
o wypunktowanie przypadków, w których odstępowano od przetargowej formy
wydzierżawiania gruntów1008. 8 lipca 1995 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
zwrócił się do Rady Miasta Krakowa o dokonanie we własnym zakresie zmian w tym
znowelizowanym akcie prawa miejscowego poprzez skreślenie niektórych dodanych
przepisów1009. W odpowiedzi na to radni miejscy postanowili odrzucić te sugestie
i podtrzymać swoje stanowisko. Wyrazem tego było pismo do wojewody z 31 lipca
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Tamże, pismo przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Stanisława Handzlika do wicewojewody
krakowskiego Jerzego Millera z 10 X 1994 r. dot. odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany postanowień
uchwały nr CXI/732/94 Rady Miasta Krakowa z 22 IV 1994 r.
1005
Tamże, zaskarżenie Wojewody Krakowskiego z 24 X 1994 r. uchwały nr CXI/732/94 Rady Miasta
Krakowa z 22 IV 1994 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie.
1006
Tamże, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z 10 X
1995 r. stwierdzający niezgodność z prawem fragmentów załączników do uchwały nr CXI/732/94 Rady
Miasta Krakowa z 22 IV 1994 r.
1007
Uchwała nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad
wydzierżawiania
gruntów
Gminy
Miasta
Krakowa,
BIP
Miasto
Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok
_id=167&sub=uchwala&query=id%3D11479%26typ%3Du, dostęp: 20 II 2019 r.
1008
Uchwała nr XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniająca uchwałę
Nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów
Gminy Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.
php?id=2105, dostęp: 20 II 2019 r.
1009
AUMK, UMK, spis 257/2, t. 2, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera (w zastępstwie
wojewody) do Rady Miasta Krakowa z 8 VII 1995 r. dot. wniosku o dokonanie we własnym zakresie zmian
w treści uchwały nr XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z 12 IV 1995 r. poprzez skreślenie niektórych
dodanych przepisów.
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1995 r.1010 i uchwała podjęta przez nich 27 września 1995 r.1011 Po niespełna dwóch
miesiącach 21 listopada 1995 r. przedstawiciel rządu w terenie zaskarżył uchwałę do
Naczelnego Sądu Administracyjnego 1012. Organ ten przyznał, że stanowisko wojewody
w tej sytuacji było właściwe i – w konsekwencji – w wyroku z 18 czerwca 1996 r.
stwierdził niezgodność z prawem § 1 uchwały stanowiącego o dzierżawie gruntów
w pasach drogowych osobom, które posiadały zezwolenie na zajęcie pasa drogowego1013.
Na marginesie warto wspomnieć, że poza kwestionowaniem legalności uchwał
Rady Miasta Krakowa omawiane postępowania organu nadzoru odnosiły się również do
stwierdzenia nieważności rezolucji. Tak było, przykładowo, w przypadku apelu
skierowanego przez krakowskich radnych do Narodów Zjednoczonych oraz do
Czerwonego Krzyża i Półksiężyca o podjęcie działań mających na celu powstrzymanie
ludobójstwa na narodzie Czeczeni, a także uruchomienie pomocy humanitarnej dla
ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku wojny1014. W odpowiedzi na informację
przekazaną przez wicewojewodę krakowskiego Jerzego Millera o wszczęciu
postępowania dotyczącego oceny legalności tej rezolucji w części obejmującej
bezpośrednie zwrócenie się do organizacji międzynarodowych przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Stanisław Handzlik przekonywał, że oficjalnie tekst apelu został –
zgodnie z postanowieniami tzw. Małej Konstytucji1015 – przesłany jedynie wojewodzie.
Wobec braku nadania przezeń dalszego biegu rezolucję udostępniono również ministrowi
spraw zagranicznych Władysławowi Bartoszewskiemu. Przedstawiciel krakowskiego
samorządu zapewniał, że Rada Miasta Krakowa miała świadomość wyłączności
Prezydenta Rzeczypospolitej i Rady Ministrów w przedmiocie prowadzenia polityki
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Tamże, pismo wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Aleksandra Brasia do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 31 VII 1995 r. dot. odpowiedzi na wniosek o dokonanie we własnym
zakresie zmian w treści uchwały nr XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z 12 IV 1995 r.
1011
Uchwała nr XXX/283/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 1995 r. w sprawie wniosku
Wojewody Krakowskiego o zmianę § 6 ust. 1 pkt 4 oraz § 7 ust. 3 uchwały Nr XV/185/95 Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniającej uchwałę Nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28
grudnia 1994 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2203, dostęp: 20 II 2019 r.
1012
AUMK, UMK, spis 257/2, t. 2, zaskarżenie Wojewody Krakowskiego z 21 XI 1995 r. uchwały
nr XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z 12 IV 1995 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka
Zamiejscowego w Krakowie.
1013
Tamże, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z 18 VI
1996 r. stwierdzający niezgodność z prawem fragmentów załączników do uchwały nr XV/185/95 Rady
Miasta Krakowa z 12 IV 1995 r.
1014
Rezolucja nr 20/XIII/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii,
BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3050, dostęp: 12 III
2019 r.
1015
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach…
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zagranicznej państwa, stąd też swoje kontakty międzynarodowe ograniczała do relacji
z miastami partnerskimi i organizacjami samorządowymi 1016.
Analizując zagadnienie nadzoru nad samorządem terytorialnym należy
odnotować, że w toku I jego kadencji nastąpiło utworzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
regionalnych izb obrachunkowych. Jak już wspomniano, powstanie tych organów
zapowiadała sama ustawa samorządowa z 1990 r., niemniej jednak określenie zasad ich
działania i organizacji przyniosła ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która
została uchwalona 7 października 1992 r. Zgodnie z jej zapisami organy te były
powoływane do kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych,
innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych. Sprawowały ponadto
nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, a także miały
prowadzić działania informacyjne i szkoleniowe w tym przedmiocie1017.
Bezpośrednio przed wejściem w życie wspomnianej ustawy, w grudniu 1992 r.
dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów Mirosław Stec przesłał do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza pismo, w którym podkreślił konieczność podjęcia
pilnych prac organizacyjno-technicznych, które zmierzały do sprawnego uruchomienia
działalności

regionalnych

rozporządzeniem

Prezesa

izb
Rady

obrachunkowych1018.
Ministrów

obszar

Zgodnie
działania

ze

stosownym

tego

organu,

zlokalizowanego w Krakowie, miał obejmować województwa: krakowskie, bielskie,
nowosądeckie i tarnowskie1019.
W odpowiedzi na zapotrzebowania w tym względzie zgłoszone przez dyrektora
generalnego w Urzędzie Rady Ministrów (m.in. przygotowanie odpowiednich lokali na
siedzibę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wraz z niezbędnym
wyposażeniem biurowym) wicewojewoda krakowski Jerzy Miller przekazał, że sprawą
tą zajmuje się Marian Molo, dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu
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AUMK, UMK, spis 257/2, t. 2, pismo przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Stanisława Handzlika
do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera z 31 III 1995 r. dot. wyjaśnień na temat wszczęcia
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rezolucji nr 20/XIII/95 Rady Miasta Krakowa z 1 III
1995 r.
1017
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych…, art. 1.
1018
AZMUWK, UWK, spis 45/I/35/72, pismo dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów
Mirosława Steca do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 10 XII 1992 r. dot. utworzenia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
1019
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania
(Dz.U. nr 94, poz. 463).
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Wojewódzkiego w Krakowie. Zapewnił przy tym o należytym przygotowaniu działań
organizacyjnych związanych z etapem tworzenia tej jednostki1020.
W dniu 27 kwietnia 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Stanisława Szumlińska w piśmie do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
poinformowała o rozpoczęciu działalności kierowanej przez nią jednostki. Dodała
również, że w celu sprawniejszej realizacji zadań w miastach wojewódzkich niebędących
siedzibą Izby powołane zostały zespoły zamiejscowe – odpowiednio w Bielsku–Białej,
Nowym Sączu i Tarnowie. Biorąc pod uwagę, że dotąd zadania z zakresu nadzoru
przewidziane dla regionalnych izb obrachunkowych wykonywane były przez
wojewodów, prezes Stanisława Szumlińska podziękowała Tadeuszowi Piekarzowi za
dotychczasowe jego działania. Zwróciła się zarazem z prośbą o dalsze współdziałanie
w pełnieniu funkcji nadzorczych przewidzianych w rozdziale 10 ustawy o samorządzie
terytorialnym1021.
W ramach podsumowania powyższych treści, warto posłużyć się przeglądem
danych statystycznych, które zobrazują omawianą płaszczyznę relacji pomiędzy
wojewodami

krakowskimi

a

samorządem

Krakowa.

W

latach

1990–1994

odpowiadających I kadencji władz samorządowych radni miasta podjęli łącznie
777 uchwał. Wobec 11 spośród nich właściwe organy nadzoru (Wojewoda Krakowski,
Naczelny Sąd Administracyjny, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie)
stwierdziły nieważność, w tym 8 w całości i 3 w części, co stanowi odpowiednio 1,03%
i 0,39% ogólnej liczby1022.
W kolejnym czteroleciu (1994–1998) liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta
Krakowa II kadencji wyniosła 1 079. Wymienione powyżej organy nadzoru
zakwestionowały legalność 15 tego rodzaju aktów prawa miejscowego, orzekając
o całościowej nieważności 9 spośród nich i 6 nieważnych w części. W stosunku do
ogólnej liczby podjętych uchwał oznaczało to odsetek odpowiednio 0,83% i 0,56%1023.
Analizując dane dotyczące nadzoru Wojewody Krakowskiego nad samorządem
terytorialnym w skali całego województwa, warto podkreślić, że co roku ocenie

1020

AZMUWK, UWK, spis 45/I/35/72, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera do dyrektora
generalnego w Urzędzie Rady Ministrów Mirosława Steca z 14 I 1993 r. dot. tworzenia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
1021
Tamże, pismo prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Stanisławy Szumlińskiej do
wojewody krakowskiego Tadeusza
Piekarza z 27 IV 1993 r. dot. rozpoczęcia działalności
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
1022
Rada Miasta Krakowa kadencji 1994–1998. Sprawozdanie z działalności…
1023
Tamże.
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poddawanych było średnio około 2 tys. uchwał rad gmin. Najmniej tego rodzaju aktów
prawa miejscowego w liczbie 1 528 przedłożono do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
w 1992 r.1024 Rekordowo dużo, bo 2 649 uchwał Wojewoda Krakowski ocenił w 1994 r.
Nie powinno to budzić zdziwienia, gdyż to właśnie w czerwcu tegoż roku odbyły się
wybory samorządowe. W konsekwencji radni uchwalali szereg przepisów gminnych
z zakresu chociażby wyboru organów wykonawczych oraz zasad funkcjonowania
i organizacji urzędów gmin i jednostek samorządowych1025. W skali roku liczba
rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Krakowskiego stwierdzających nieważność
uchwał rad gmin wahała się w omawianym okresie od 14 w 1992 r., przez średnio 41
w 1996 r. po rekordowe 94 tego typu decyzje wydane przecież tylko w II połowie 1990
r. To dowodzi, że po restytucji samorządu terytorialnego po okresie Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej władze lokalne w pewnym sensie dopiero uczyły się
samorządności. Wielokrotnie zwracał na to uwagę wojewoda krakowski Tadeusz
Piekarz, który w tym pierwszym okresie traktował swoje uprawnienia nadzorcze
w kategoriach instruktażu dla nowo ukonstytuowanych władz samorządowych 1026.

4.2. KONTROLE W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
4.2.1. PODSTAWY PRAWNE
Wielokrotnie dotąd przywoływana ustawa samorządowa, uchwalona w marcu 1990 r.,
w katalogu środków nadzoru wobec samorządu terytorialnego ujmowała również
kontrolę. Jej podstawowym celem, według zamysłu ustawodawcy, było pozyskanie przez
uprawnione podmioty nadzorujące kluczowych danych o działalności organów, przede

1024

AZMUWK, UWK, spis 45/I/32, Informacja Wojewody Krakowskiego o działalności Urzędu za okres
1992 r., s. 96 i n.
1025
AZMUWK, UWK, spis 45/I/65, Informacja Wojewody Krakowskiego o działalności Urzędu za okres
1994 r., s. 103.
1026
AZMUWK, UWK, spis 45/I/32, Informacja Wojewody Krakowskiego o działalności Urzędu za okres
1992 r., s. 96 i n.; AZMUWK, UWK, spis 406/13, Informacja Wojewody Krakowskiego o działalności
Urzędu za 1996 r., s. 113; AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie
województwa i działalności Urzędu. Część II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 2, 67–68.
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wszystkim w kontekście przestrzegania prawa. W związku z tym, zgodnie z art. 88
wspomnianych regulacji, organy nadzorujące mogły żądać informacji dotyczących
organizacji i funkcjonowania gminy. Dysponowały ponadto prawem do wizytowania
administracji samorządowej i uczestniczenia w posiedzeniach rady i zarządu 1027.
W klasyfikacji środków nadzorczych powyższe czynności o charakterze
kontrolnym, doradczym, instruktażowym, prewencyjnym i informacyjnym jako jeden
z typów wyróżniali m.in.: Andrzej Filipowicz 1028, Karol Podgórski1029, Zbigniew
Leoński1030 i Bogdan Dolnicki1031. W ocenie ostatniego z wymienionych badaczy prawa
administracyjnego obowiązek informacyjny nałożony na samorząd gminny w ramach
cytowanego art. 88 ustawy samorządowej miał stosunkowo szeroki zakres. Ustawodawca
nie założył bowiem żadnych granic przedmiotowych, co w praktyce oznaczało, że organ
nadzoru mógł zażądać danych dotyczących niemal każdego przejawu działalności
gminy1032.
Takie rozwiązanie mogło potencjalnie rodzić zagrożenie nadmiernej kontroli
wojewody nad organami samorządu terytorialnego. Takiego zdania byli m.in. Zygmunt
Niewiadomski i Włodzimierz Grzelczak 1033. Z kolei wspomniany już powyżej Karol
Podgórski przekonywał, że mechanizm ten może prowadzić do wytworzenia się
nieformalnych więzi pomiędzy organami administracji państwowej i samorządowej1034.
Bogdan Dolnicki zwracał natomiast uwagę, że regulowane w ustawie samorządowej
„wizytacje” należy rozumieć jako działania typowo kontrolne. W jego ocenie powinny
one być dokonywane w sposób maksymalnie sformalizowany, aby nie dochodziło do zbyt
silnej, niekontrolowanej ingerencji w działalność danej gminy, a w szerszym znaczeniu
– w samodzielność samorządu terytorialnego 1035.
Analizując podstawy prawne kontrolowania organów samorządowych przez
organy administracji rządowej warto wspomnieć jeszcze o uchwale Rady Ministrów

1027

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 88.
A. Filipowicz, Pojęcie i funkcjonowanie nadzoru w administracji, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1984, s. 67 i n.
1029
K. Podgórski, Nadzór nad samorządem gminnym, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2, s. 32.
1030
Z. Leoński, Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 8 marca 1990 r., „Państwo
i Prawo” 1990, nr 12, s. 56; tenże, Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa 1991, s. 13.
1031
B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem…, s. 109.
1032
Tamże, s. 110.
1033
Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty
innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 78.
1034
K. Podgórski, art. cyt., s. 32.
1035
B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem…, s. 110.
1028
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regulującej tę materię1036. Co prawda została ona podjęta w maju 1983 r. i nie mogła
przystawać do realiów początków III Rzeczpospolitej, niemniej jednak – jak dowodzą
poniższe fragmenty – była ona przywoływana w zakresie trybu działań kontrolnych
podejmowanych przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w jednostkach
organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Przepisy tej uchwały określały bowiem
w

sposób

kompleksowy zasady organizowania

kontroli,

ich

rodzaje,

tryb

przeprowadzania, dokumentowanie ich wyników i zasady uproszczonego postępowania
kontrolnego oraz związanych z nim czynności pokontrolnych. Uchylenie rzeczonych
regulacji formalnie wyniknęło wskutek przyjęcia w grudniu 2000 r. ustawy o zmianie
niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie
niektórych ustaw1037.
Poniższy przegląd kontroli w Urzędzie Miasta Krakowa, które przeprowadzali
w imieniu kolejnych wojewodów krakowskich pracownicy Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, został podzielony na dwie części. Zaproponowane kryterium kategoryzacji,
jak mogłoby się wydawać, odnosi się nade wszystko do cezur czasowych – tj. paragraf
pierwszy obejmujący okres od 1990 r. do końca 1993 r. i paragraf drugi prezentujący
analizę czynności kontrolnych od 1994 r. do 1998 r. Należy jednak podkreślić, że
w istocie nie jest to tylko i wyłącznie podział chronologiczny, gdyż – jak dowodzą
poniższe fragmenty – odzwierciedla on w dużej mierze układ problemowy, obejmujący
dwa główne bloki tematyczne. Pierwszy z nich odnosi się bezpośrednio do zagadnienia
nowych doświadczeń młodego samorządu terytorialnego I kadencji i sposobu
realizowania uprawnień kontrolnych przez Wojewodę Krakowskiego jako organ nadzoru
głównie w formie instruktażu dla działającej od niedawna administracji samorządowej.
Drugi okres, od 1994 r. wiąże się natomiast z rozwojem samorządu terytorialnego, czego
potwierdzeniem było chociażby przejęcie dodatkowych zadań i kompetencji na
podstawie porozumienia zawartego w ramach tzw. programu pilotażowego administracji
publicznej1038, czy też – w dalszej kolejności – realizowania założeń tzw. ustawy
miejskiej1039.

1036

Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy
administracji państwowej (M.P. nr 22, poz. 124 z późn. zm.).
1037
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów
normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 120, poz. 1268 z późn. zm.).
1038
Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim a Prezydentem
Miasta Krakowa…
1039
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast …
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4.2.2. KONTROLE SAMORZĄDU MIASTA KRAKOWA W LATACH 1990–1993
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wojewoda Krakowski jako organ nadzoru
wykonywał czynności kontrolne w urzędach gmin województwa krakowskiego za
pośrednictwem swojego aparatu pomocniczego, jakim był Urząd Wojewódzki
w Krakowie. Kontrole z zakresu realizacji zadań zleconych i powierzonych
przeprowadzali również urzędnicy Urzędu Rejonowego w Krakowie, co było
konsekwencją

porozumień

podpisywanych

pomiędzy

jego

kierownikiem

a przedstawicielami niektórych władz samorządowych1040.
W drugiej połowie 1990 r., obejmującej zarazem okres nieco ponad półrocznego
działania organów samorządu terytorialnego, w zakresie działań nadzorczych podjętych
przez wydziały i jednostki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dominował przede
wszystkim nadzór nad legalnością uchwał rad gmin i nadzór instancyjny. Pierwszy z nich
został szerzej opisany w poprzednim podrozdziale. Drugi natomiast związany był
bezpośrednio

z

tokiem

postępowań

odwoławczych

dotyczących

decyzji

administracyjnych organów I instancji – w sprawach, w których Wojewoda Krakowski
był organem II instancji1041.
Działalność kontrolna w tym okresie nie przybrała dużych rozmiarów. Spośród
kilku wydziałów merytorycznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jedynie dwa
(Wydział Finansowo-Księgowy oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej) przeprowadziły
kontrole i działania inspekcyjne w urzędach miast i gmin 1042. Zostało to zauważone przez
Jerzego Millera, stojącego na czele Wydziału Organizacji i Nadzoru. W swoim piśmie
z 28 maja 1991 r. skierowanym do kadry dyrektorskiej wydziałów i jednostek
organizacyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stwierdził on, że nadzór
administracyjny w drugiej połowie 1990 r. nie był sprawowany efektywnie, dlatego też
zachodziła potrzeba rozszerzenia działań kontrolnych w 1991 r. 1043

1040

Porozumienia pomiędzy organami administracji rządowej w terenie a samorządem Krakowa, które
dotyczyły przejmowania zadań i kompetencji, z uwzględnieniem czynności kontrolnych, zostały szerzej
opisane w rozdz. 2.1. niniejszej pracy.
1041
Szerzej o ugruntowanej konstytucyjnie zasadzie dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym
w: Z.R. Kmiecik, Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów
Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska Lublin. Sectio G” 2007, nr LXIV, 1, s. 91–106.
1042
AZMUWK, UWK, spis 45/I/14, Informacja wojewody krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu – styczeń 1991 r., s. 57 i n.
1043
AZMUWK, UWK, spis 46/4/1, t. 2, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie do dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 28 V
1991 r. dot. kontroli w urzędach miast i gmin województwa krakowskiego w 1990 i 1991 r.
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Dyrektor Jerzy Miller podkreślał ponadto, że obowiązek organizowania
i prowadzenia inspekcji organów samorządu terytorialnego przez poszczególne wydziały
– w ramach właściwości rzeczowej – wynikał bezpośrednio z regulaminu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie. W jego ocenie tym bardziej wskazane było
zintensyfikowanie działań kontrolnych w zakresie wykonywania zadań zleconych przez
poszczególne urzędy miast i gmin. To wszystko miało bowiem na celu usprawnienie
obsługi ludności, zapewnienie prawidłowości i terminowości rozpatrywania spraw oraz
zasadności wydawanych decyzji1044.
Analizowane pismo zawiera jeszcze dwa, warte odnotowania szczegóły. Pierwszy
to nałożone na dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
zobowiązanie do przedłożenia w terminie do 15 lipca 1991 r. szczegółowej
i wyczerpującej informacji na temat sprawowania funkcji kontrolnych w imieniu
Wojewody Krakowskiego w pierwszym półroczu 1991 r. Materiał ten miał stanowić
wkład do ogólnej informacji o działalności przedstawiciela rządu w terenie, która z kolei
miała być – zgodnie z przepisami – przedstawiona Sejmikowi Samorządowemu
Województwa Krakowskiego. Druga uwaga odnosi się do zapowiedzianej na trzeci
kwartał 1991 r. kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Wydział Organizacji
i Nadzoru. Jej przedmiotem miały być sposoby i rezultaty sprawowania przez pozostałe
wydziały Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nadzoru nad organami samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji przezeń zadań zleconych 1045.
W planie kontroli na 1991 r., opracowanym przez Wydział Organizacji i Nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, odnotowano, że jednym z tematów inspekcji
w urzędach miast i gmin województwa krakowskiego miała być realizacja zadań
przekazanych przez kierowników urzędów rejonowych organom samorządowym.
Pierwotnie wytypowano w tym celu łącznie 21 gmin. Na liście datowanej na 31 stycznia
1991 r. nie znalazł się jednak Urząd Miasta Krakowa1046.
Po kilku miesiącach, 21 maja 1991 r. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Józef Lassota zwrócił się z pismem do swojego odpowiednika
w krakowskim Magistracie – dyrektora Mieczysława Pieronka. List ten zawierał
zapowiedź przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Krakowa. Jej tematem miała być
– analogicznie, jak w powyższych przypadkach – realizacja zadań powierzonych na
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Tamże.
Tamże.
1046
AZMUWK, UWK, spis 45/II/27/10, s. 13–16.
1045
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podstawie porozumień, w szczególności z zakresu nadzoru budowlanego i komunikacji.
Termin wizytacji wyznaczono od 27 maja do 6 czerwca 1991 r. W związku z tym,
dyrektor Józef Lassota poprosił przedstawiciela krakowskiego samorządu o zapewnienie
inspektorom Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie „stosownych warunków do sprawnego
przeprowadzenia kontroli tak, aby nie zostało zakłócone normalne funkcjonowanie
Urzędu Miasta Krakowa, zwłaszcza w zakresie bieżącej obsługi obywateli” 1047.
Warto odnotować, że krakowski Magistrat został niejako równolegle ujęty
w planie wyjazdów do urzędów miast i gmin przygotowanym przez Oddział
Organizacyjno-Prawny Urzędu Rejonowego w Krakowie. Kontrola dotycząca zadań
powierzonych z zakresu geodezji, gospodarki gruntami oraz urbanistyczno-budowalnych
miała być tam przeprowadzona praktycznie w tym samym czasie, tj. od 24 do 28 maja
1991 r.1048
Jak pokazały kolejne dni, termin przeprowadzania czynności kontrolnych uległ
w praktyce nieznacznej modyfikacji. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
inspekcję w krakowskim Magistracie rozpoczęli 27 maja 1991 r. Ostatnim dniem ich
wizytacji był natomiast 11 czerwca 1991 r. Po dokonaniu kontroli sporządzono stosowne
sprawozdanie1049. Dokument ten stanowił wkład merytoryczny do pisma skierowanego
19 lipca 1991 r. do prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego. Ten
sześciostronicowy list w zastępstwie wojewody krakowskiego podpisał dyrektor Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Józef Lassota1050.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rzeczonym piśmie, kontrola dotyczyła
ostatecznie realizowania zadań, które zostały wskazane w zapowiedzi. W związku z tym,
w rzeczonych dniach pracownicy trzech wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Rozwoju
Gospodarczego i Komunikacji) wizytowali w sumie cztery wydziały Urzędu Miasta
Krakowa (Architektury, Geodezji i Mienia Komunalnego, Spraw Administracyjnych
oraz Transportu i Zieleni). Sprawdzano przede wszystkim sposób załatwiania spraw,
które w obrębie wyliczonych zagadnień wpłynęły do krakowskiego Magistratu po
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zawarciu 27 sierpnia 1990 r. porozumień pomiędzy prezydentem miasta a kierownikiem
Urzędu Rejonowego w Krakowie 1051.
Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazał stronie samorządowej,
że najwięcej nieprawidłowości i uchybień zdiagnozowano w zakresie wykonywania
zadań dotyczących nadzoru budowlanego. Problemy w tym względzie miały niejako
kompleksowy charakter – odnosiły się zarówno do niskiej jakości merytorycznych
rozstrzygnięć, niezadowalającej terminowości załatwiania spraw oraz słabej organizacji
pracy. Ocena realizowania zobowiązań w przedmiocie geodezji i gospodarki gruntami
była zasadniczo pozytywna, poza brakiem precyzyjnego przywoływania podstawy
prawnej niektórych rozstrzygnięć. Zastrzeżenia zgłoszono natomiast do sposobu
gromadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów. Wykonywanie zadań
z zakresu komunikacji oceniono również dobrze, choć wskazano na konieczność
lepszego zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Krakowa, aby w przyszłości uniknąć
niechlubnych doświadczeń kradzieży druków ścisłego zarachowania i pieczątek 1052.
Omawiane

pismo

przedstawiciela

rządowej

administracji

ogólnej

w województwie krakowskim zawierało ponadto wykaz rekomendacji dla urzędników
samorządowych, które zostały podzielone na dwie części. Pierwsza z nich zawierała
wskazówki o charakterze ogólnym – np. przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego w załatwianiu spraw, przyjmowanie podań i wniosków stron
wyłącznie przez dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa, czy też prawidłowe,
przejrzyste i kompletne gromadzenie dokumentacji administracyjnej przy jednoczesnym
uporządkowaniu sposobu rejestrowania spraw. W drugiej części zamieszczono zalecenia
dla trzech wydziałów Magistratu: Architektury, Geodezji i Mienia Komunalnego oraz
Spraw Administracyjnych1053.
Na końcu swojego listu działający z upoważnienia wojewody Tadeusza Piekarza
dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Józef Lassota zapewnił o pełnej gotowości
podległych mu urzędników do udzielenia potrzebnego wsparcia. Zadeklarował, że
w razie wątpliwości zawsze można liczyć na wyjaśnienia z ich strony, szczególnie
w załatwianiu skomplikowanych spraw wynikających z powierzonych samorządowi
zadań. Pismo wieńczy wyrażenie przekonania, że harmonijna współpraca pomiędzy
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oboma urzędami będzie gwarantem wysokiej sprawności ich funkcjonowania i zarazem
zaowocuje rzetelną i szybką obsługą mieszkańców Krakowa1054.
W ramach koordynacji i wymiany informacji komplet dokumentacji związanej
z omówioną powyżej kontrolą w Urzędzie Miasta Krakowa został przekazany również
do Urzędu Rejonowego w Krakowie. Eugeniusz Roganowicz, który stał na jego czele,
został przez dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Józefa Lassotę zobowiązany
do wnikliwego zapoznania się ze sprawozdaniem. Polecono mu ponadto wykorzystać
wynikające z kontroli wnioski i uwagi do bieżącej pracy kierowanego przez siebie
Urzędu1055.
Nieco odmienny charakter miała kolejna kontrola przeprowadzona w krakowskim
Magistracie. Z formalnego punktu widzenia było to w istocie dochodzenie Prokuratury
Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie zniszczenia w Kancelarii Tajnej Urzędu Miasta
Krakowa dokumentów poufnych w sposób sprzeczny z obowiązującymi wówczas
przepisami. Należy tę kwestię omówić, bo wpisuje się ona w relacje pomiędzy terenową
administracją rządową w województwie krakowskim a samorządem Krakowa. Dnia
6 września 1991 r. do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza wpłynęło w tej
sprawie pismo od zastępcy prokuratora wojewódzkiego w Krakowie Zbigniewa
Wassermanna. Jego zdaniem niewłaściwe niszczenie dokumentacji tajnej miało miejsce
w okresie reorganizacji wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie1056.
Prokuratura Wojewódzka w Krakowie za pośrednictwem Departamentu
Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych
z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej kontroli dokumentacji w krakowskim
Magistracie. W odpowiedzi szef tego resortu wskazał, że w świetle obowiązujących
wówczas przepisów właściwym do powołania zespołu kontrolnego był Wojewoda
Krakowski. W związku z tym zastępca prokuratora wojewódzkiego w Krakowie
Zbigniew Wassermann zwrócił się do wojewody Tadeusza Piekarza o przeprowadzenie
wnioskowanej inspekcji w możliwie najszybszym terminie, ze względu na konieczność
zachowania terminów procesowych w zakresie prowadzonego postępowania 1057.
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W odpowiedzi na to przedstawiciel rządu w województwie krakowskim
30 września 1991 r. wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia
kontroli w Kancelarii Tajnej Urzędu Miasta Krakowa. Na przewodniczącego tego
gremium powołany został Stanisław Balawender, szef Wojewódzkiego Inspektoratu
Obrony Cywilnej. W skład komisji weszli ponadto: Maciej Szałański – kierownik
Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony, Józef Kalisz – kierownik filii Kancelarii
Tajnej w Wojewódzkim Inspektoracie Obrony Cywilnej, Czesława Ziębacz – starszy
inspektor ds. obronnych i poboru wojskowego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie oraz przedstawiciel Archiwum Państwowego w Krakowie.
Kontrolą w zakresie sposobu postępowania z dokumentami stanowiącymi tajemnicę
państwową i służbową miał zostać objęty okres od 1 stycznia 1991 r. do dnia rozpoczęcia
działań kontrolnych1058.
W następnym dniu po powołaniu zespołu wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
skierował pismo do prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego. Poinformował
w nim o wydanym przez siebie zarządzeniu i o powodach swojej decyzji. Zwrócił się
ponadto z prośbą do strony samorządowej, aby zapewnić komisji optymalne warunki do
sprawnego i wnikliwego przeprowadzenia kontroli1059.
W dniu 9 października 1991 r. przedstawiciele krakowskiego Magistratu
przekazali, że prezydent miasta wyznaczył dyrektora Urzędu Miasta Krakowa
Mieczysława Pieronka do kontaktów i współdziałania z zespołem powołanym przez
wojewodę. Ten jednak stwierdził, że z powodu przebywania pracownika Kancelarii
Tajnej na zwolnieniu lekarskim rozpoczęcie czynności kontrolnych mogło nastąpić
dopiero pod koniec października 1991 r.1060
Ostatecznie kontrola została przeprowadzona od 29 października do 4 listopada
1991 r. O jej wynikach pięć dni później wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
poinformował zarówno Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie, jak i Prezydenta
Miasta Krakowa. Kancelaria Tajna w krakowskim Magistracie była zabezpieczona
zgodnie z przepisami, a obieg dokumentów niejawnych był właściwy. Zastrzeżenia
wniesiono jedynie do sposobu rejestrowania dokumentów w Miejskim Inspektoracie
Obrony Cywilnej, a także do nieuregulowania w Urzędzie Miasta Krakowa postępowania
i kategorii zniszczonych dokumentów, sprawdzenie czy miały miejsce inne, podobne przypadki tego
rodzaju działania.
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z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową. Pod względem zakresu
postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Krakowie stwierdzono
natomiast, że w Kancelarii Tajnej krakowskiego Magistratu niszczono dokumentację co
prawda niearchiwalną, zachowując w dodatku kopie niszczonych pism, jakkolwiek
robiono to w sposób nieprawidłowy1061.
Ogółem w 1991 r. pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzili 309 kontroli w urzędach miast i gmin w województwie krakowskim.
Inspekcje były wykonywane głównie w jednostkach prowadzących takie sprawy,
w zakresie których występowały uchybienia i nieprawidłowości zdiagnozowane w toku
postępowania odwoławczego w ramach nadzoru instancyjnego. Przedmiotem kontroli
było więc realizowanie przez samorządy zadań dotyczących nadzoru budowlanego
(164 kontrole), spraw obywatelskich (46 kontroli) oraz geodezji i gospodarki gruntami
(44 kontrole). Wizytacje w urzędach miast i gmin oraz ich następstwa w postaci protokołu
i zaleceń pokontrolnych za każdym razem wiązały się również z instruktażem oraz
szkoleniami przeprowadzanymi przez kadrę urzędniczą Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie1062.
Inną kategorię wizytacji stanowiły 22 inspekcje finansowo-gospodarcze, którymi
– w ramach funkcji nadzorczych Wojewody Krakowskiego wykonującego tymczasowo
zadania regionalnych izb obrachunkowych – objęto w 1991 r. wszystkie 39 gmin
z obszaru województwa krakowskiego. Wyniki podjętych w tym względzie czynności
kontrolnych nie były satysfakcjonujące. We wszystkich analizowanych dziedzinach
(budżecie, podatkach, opłatach i zagadnieniach gospodarczych) stwierdzono wiele
uchybień i nieprawidłowości, które skutkowały stratami w wysokości 99,5 mln złotych.
Osoby za to odpowiedzialne zostały ukarane karami pieniężnymi przez Komisję
Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. W gronie gmin
posiadających tego rodzaju problemy nie znalazło się miasto Kraków. Na niechlubnej
liście wymieniono natomiast Skałę, Zielonki oraz Igołomię-Wawrzeńczyce1063.
Reasumując analizę działalności kontrolnej w 1991 r. warto na koniec odnotować,
że Oddział Inspekcji Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie w grudniu 1991 r. przeprowadził zapowiadaną w piśmie do kadry
dyrektorskiej kontrolę wewnętrzną. Jej zakres odnosił się do sprawowania funkcji
1061
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nadzorczych Wojewody Krakowskiego przez 9 wydziałów działających w strukturze
aparatu pomocniczego tego organu, jakim był Urząd Wojewódzki w Krakowie. Ocenę
realizacji zobowiązań wynikających z regulaminu Urzędu oraz sugestie dotyczące
zwiększenia efektywności działalności kontrolnej zawarto w dziesięciostronicowym
sprawozdaniu1064.
Następny rok przyniósł kolejną kontrolę w Urzędzie Miasta Krakowa. Tym razem
urzędnicy wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza postanowili sprawdzić, w jaki
sposób miejski samorząd wykonywał zadania z zakresu ewidencji ludności. W tym celu
na przełomie lutego i marca 1992 r. przeprowadzono stosowne czynności kontrolne
w Wydziale Spraw Administracyjnych krakowskiego Magistratu. Analizą objęto okres
od 1 stycznia 1991 r. do 20 lutego 1992 r. W toku prowadzonej inspekcji zebrano
w pierwszej kolejności typowe w takich procedurach informacje – o kierownictwie
sprowadzanych jednostek organizacyjnych, liczbie etatów i zakresie czynności
pracowników1065.
Analizie poddano sprawy prowadzone przez kontrolowane Oddziały Ewidencji
Ludności Urzędu Miasta Krakowa. W wielu spośród nich wytknięto błędy proceduralne,
jak

choćby

bezczynność

administracyjną.

Zdaniem

pracowników

Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie przyczyna zdiagnozowanych przez nich uchybień leżała –
przykładowo, w przypadku Oddziału III – m.in. w następujących czynnikach:
braku odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa,
braku szkoleń z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
braku znajomości orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
braku kontroli wewnętrznej rejonów meldunkowych i stanowisk pracy
ds. dowodów osobistych1066.
Po

przeprowadzeniu

wspomnianej

kontroli

przez

urzędników

Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie sekretarz miasta Krakowa Mieczysław Pieronek polecił
zrealizowanie zaleceń pokontrolnych Jackowi Kaczmarczykowi – dyrektorowi Wydziału
Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Dodatkowo zobowiązał go do
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przygotowania pisma adresowanego do Wojewody Krakowskiego informującego o ich
wykonaniu w terminie do 15 października 1992 r.1067
W

tym

samym

czasie

równolegle

przeprowadzone

zostały

kontrole

w działających na obszarze Krakowa Urzędach Stanu Cywilnego. Zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa wchodziły one bowiem
w skład Magistratu jako jednostki organizacyjne równorzędne z wydziałami. Ocena
realizacji zadań była w tym przypadku zdecydowanie mniej krytyczna. Przykładowo,
w Urzędzie Stanu Cywilnego Kraków – Podgórze w ciągu 1992 r. odbyło się 7 narad
połączonych ze szkoleniem zawodowym pracowników, a bieżące prowadzenie spraw
odbywało się zasadniczo we właściwy sposób1068.
Po sporządzeniu stosownych protokołów przez zespoły przeprowadzające
kontrole wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz skierował pismo do prezydenta Krakowa
Krzysztofa Bachmińskiego mające charakter wystąpienia pokontrolnego. W odpowiedzi
na to włodarz miasta zwrócił uwagę na istotne błędy w przekazanych materiałach
i w samej procedurze pokontrolnej. W jego ocenie przedłożone protokoły powinny być
adresowane bezpośrednio do niego, a nie kierownika komórki organizacyjnej Urzędu
Miasta Krakowa. W świetle ustawy o samorządzie terytorialnym wykonywanie zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej należało bowiem do Zarządu Miasta
Krakowa. Ten z kolei realizował je przy pomocy Magistratu, którego kierownikiem był
właśnie Prezydent Miasta Krakowa. W związku z tym, że rzeczone protokoły nie zostały
przedłożone mu do podpisu, uniemożliwiło to zgłoszenie zastrzeżeń do ich treści, do
czego uprawniał § 37 ust. 1 uchwały Rady Ministrów w sprawie wykonywania kontroli
przez organy administracji państwowej1069. Prezydent Krzysztof Bachmiński przyznał, że
wskazane przez niego przepisy nie przystawały w pełni do zmienionej struktury organów
administracji

publicznej,

tym

niemniej

poprosił

o

uzupełnienie

protokołów

i przeprowadzanie poprawnej procedury pokontrolnej. Zapowiedział również, że
dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przystąpił już do
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analizowania pracy podległych mu jednostek, które były kontrolowane przez
pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie1070.
Po kilku miesiącach, 27 października 1992 r. prezydent Krakowa Józef Lassota
poinformował wojewodę Tadeusza Piekarza o wykonaniu przez podległe mu służby
zaleceń pokontrolnych z zakresu ewidencji ludności. Kierownicy sprawdzanych
oddziałów omówili wyniki inspekcji, a pracownicy zaangażowani w wykonywanie
badanych spraw zostali odpowiednio poinstruowani i doszkoleni. Włodarz miasta
wytłumaczył też przyczyny wytkniętych uchybień. Przykładowo, zaobserwowane
opóźnienia we wszczęciu kilku postępowań administracyjnych nie wynikały z zaniedbań
pracowników, lecz były spowodowane niekompletnością danych przedłożonych przez
wnioskodawcę1071.
Zgodnie

z

zasadami

przeprowadzania

kontroli

urzędnicy

wojewody

krakowskiego Tadeusza Piekarza dokonali sprawdzenia wykonania zaleceń, jakie
przekazano po inspekcji. Stanowiło to ostatni etap czynności kontrolnych. W przypadku
spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych uznano, że wnioski
z wizytacji zostały wyciągnięte, a zalecenia w znacznej części wykonane w sposób
prawidłowy. Te uchybienia, które nie zostały dotąd skorygowane, miały zostać
zniwelowane ostatecznie do 1 marca 1993 r.1072 Rekontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego
Kraków – Podgórze również dowiodła, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane 1073.
Co ciekawe, sprawa ta miała swój dalszy ciąg. Strona samorządowa postanowiła
bowiem zakwestionować legalność przeprowadzanych przez Urząd Wojewódzki
w Krakowie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń z wcześniejszych inspekcji.
W piśmie do wojewody Tadeusza Piekarza prezydent Krakowa Józef Lassota przywołał
historię tej sprawy i wcześniejsze wątpliwości podnoszone przez swojego poprzednika

1070

AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 3 VI 1992 r. dot. protokołów pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej
w jednostkach organizacyjnych Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Włodarz
miasta zapewnił również, że kierownictwo i wszyscy pracownicy tego wydziału zostali przeszkoleni
w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji,
kodeksu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i ustawami pokrewnymi.
Szkolenia odbyły się w dwóch turach – na przełomie marca i kwietnia oraz kwietnia i maja 1992 r.
w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.
1071
AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza z 27 X 1992 r. dot. wykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu ewidencji ludności.
1072
Tamże, sprawozdanie z kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej
11 i 12 I 1993 r. w Oddziale Ewidencji Ludności III Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta
Krakowa w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
1073
Tamże, sprawozdanie z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej
14 I 1993 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Kraków – Podgórze.
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Krzysztofa Bachmińskiego, po czym stwierdził, że „i tym razem cała procedura
pokontrolna została przeprowadzona niezgodnie z przepisami” 1074.
W odpowiedzi na te zastrzeżenia wojewoda krakowski stwierdził, że pracownicy
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie działali na podstawie stosownego upoważnienia
i – co ważniejsze – zgodnie z regulacjami ujętymi w cytowanej wcześniej uchwale Rady
Ministrów w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej.
Jego zdaniem określony w tych przepisach tryb postępowania uproszczonego można było
odnosić również do czynności sprawdzających, zwłaszcza w zakresie zweryfikowania
rzetelności odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Wojewoda podkreślał poza tym, że
wszystkie uwagi strony samorządowej dotyczyły w swojej istocie zagadnień formalnych,
które to z zasady nie mogły mieć wpływu na merytoryczną ocenę działalności
kontrolowanych w jego imieniu jednostek Urzędu Miasta Krakowa1075.
Poza powyższą, złożoną sytuacją, przedmiotem kontroli były również inne
zadania realizowane przez samorządy na podstawie porozumień. W październiku
i listopadzie 1992 r. urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działając w imieniu
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza, przeprowadzili kolejną inspekcję
w krakowskim Magistracie. W tej sytuacji motywem przewodnim podjętych przez nich
czynności sprawdzających były sprawy z zakresu ewidencji gruntów oraz podziałów
i rozgraniczeń nieruchomości1076.
Wzorem poprzedniego roku, również w 1992 r. pracownicy Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadzili w krakowskim Magistracie kontrolę na
zlecenie Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. Dnia 29 stycznia 1992 r. organ ten
poinformował wojewodę Tadeusza Piekarza o prowadzonym śledztwie przeciwko
zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się niezgodną z prawem legalizacją
i sprzedażą kradzionych samochodów na terenie Polski południowej. W toku
postępowania przygotowawczego ustalono, że sposób rejestracji pojazdów budził wiele
zastrzeżeń, a urzędnicy nie sprawdzali rzetelnie tożsamości osób rejestrujących
samochody. W związku z tym przedstawicielowi rządu w województwie krakowskim
zlecono przeprowadzenie szczegółowej kontroli działalności komórek organizacyjnych
w Urzędzie Miasta Krakowa, które wykonywały zadania w przedmiotowym zakresie.

1074

AZMUWK, UWK, spis 45/II/28/1, s. 9 i n.
Tamże, s. 13 i n.
1076
AZMUWK, UWK, spis 144/9, protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Krakowa
w Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego w dniach 16 X – 10 XI 1992 r.
1075
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Polecono ponadto opracowanie ujednoliconego regulaminu rejestracji pojazdów
z uwzględnieniem wskazanych wymogów zaostrzających kryteria tej procedury1077.
Podobnie, jak w poprzednim przypadku, również i w tej sprawie wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz powołał zespół, który od 27 lutego do 5 marca 1992 r. miał
przeprowadzić wnioskowaną inspekcję w krakowskim Magistracie. Na jego czele stanął
Mirosław Pyciński, inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie1078. Do udziału w pracach komisji zaproszony został
również przedstawiciel Urzędu Rejonowego w Krakowie 1079.
Kontrolą objęto cztery, właściwe dawnym dzielnicom miasta, Oddziały
Komunikacji Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W dniu
16 marca 1992 r. wojewoda Tadeusz Piekarz zaprezentował prokurator wojewódzkiej
Małgorzacie Kozak finalne wnioski z przeprowadzonej inspekcji. Stosowne pismo w tym
względzie zostało również wysłane do prezydenta miasta Krzysztofa Bachmińskiego.
W toku kontroli stwierdzono, że rejestracja pojazdów odbywała się co do zasady zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tym niemniej wykazano nieprawidłowości o charakterze
organizacyjno-technicznym. Dotyczyły one przede wszystkim:
–

niestarannego, ręcznego i częstokroć nieczytelnego dokonywania wpisów
w rejestrach wydanych tablic rejestracyjnych,

–

niewłaściwego

prowadzenia

rejestrów

wydanych druków

dowodów

rejestracyjnych (np. brak odpowiedniego przesznurowania i zalakowania, czy
też brak numeracji kolejnych stron),
–

niejednolitego ewidencjonowania zniszczonych druków dowodów osobistych
(np. brak zachowania kolejności numeracji wpisów, co powoduje możliwość
dopisania dodatkowych pozycji),

–

niewystarczającego

zabezpieczenia

pomieszczeń,

pomimo

niedawnej

kradzieży druków ścisłego zarachowania (np. przetrzymywanie druków
dowodów rejestracyjnych w drewnianych szafach, brak krat w oknach),

1077

AZMUWK, UWK, spis 45/II/29/8, pismo prokuratora wojewódzkiego w Krakowie Małgorzaty Kozak
do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 29 I 1992 r. dot. polecenia przeprowadzenia kontroli
w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie sposobu rejestracji pojazdów.
1078
Tamże, upoważnienie nr 1/92 dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 26 II 1992 r.
1079
Tamże, pismo dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Millera do kierownika Urzędu
Rejonowego w Krakowie z 18 II 1992 r. dot. udziału pracownika Urzędu Rejonowego w Krakowie
w pracach zespołu powołanego do kontroli w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie sposobu rejestracji
pojazdów.
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–

niezadowalającego

stanu

pomieszczeń

do

magazynowania

tablic

rejestracyjnych (np. brak pojemników na złomowane lub wycofane tablice,
brak stojaków na tablice, brak opisów informujących o rodzaju składowanych
tablic)1080.
Wojewoda Tadeusz Piekarz przekazał ponadto prokurator Małgorzacie Kozak, że
w celu dokładnego instruktażu i ujednolicenia zasad postępowania przy rejestracji
pojazdów Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego
w

Krakowie

przeprowadzał

kwartalne

szkolenia

wszystkich

pracowników

odpowiedzialnych za sprawy z zakresu komunikacji. Przedstawiciel rządu zapewnił
ponadto, że przypomniał właściwemu organowi –

Prezydentowi Miasta Krakowa

o obowiązku dokładnego sprawdzenia tożsamości osoby wnioskującej o rejestrację
pojazdu i porównanie jej z danymi zawartymi w dowodach własności samochodu 1081.
W 1992 r. Urząd Miasta Krakowa wizytowali również pracownicy Urzędu
Rejonowego w Krakowie. Przedmiotem kontroli przeprowadzonej od 6 do 8 stycznia
1992 r. była realizacja spraw z zakresu ewidencji gruntów i rozgraniczeń nieruchomości,
które zostały powierzone administracji samorządowej na podstawie porozumienia
zawartego w 1990 r. Wyniki inspekcji pozostawiały wiele do życzenia. Kierownik
Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusz Roganowicz zwrócił prezydentowi miasta
Krzysztofowi Bachmińskiemu uwagę na piętrzące się zaległości w zakresie aktualizacji
operatu ewidencji gruntów1082.
Powyższa sprawa została szerzej opisana w rozdziale dotyczącym przejmowania
przez samorząd miasta Krakowa zadań i kompetencji administracji rządowej na
podstawie stosownych porozumień. W kontekście tego fragmentu jest ona jednak o tyle
ważna, że pokazuje niejako dwukanałowe dokonywanie kontroli przez organy rządowej
administracji ogólnej w województwie krakowskim – na szczeblu województwa
i równolegle na poziomie rejonu. To z jednej strony wzmacniało skuteczność
prowadzonych działań nadzorczych, z drugiej natomiast mogło rodzić problemy

1080

Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prokuratora wojewódzkiego w Krakowie
Małgorzaty Kozak z 16 III 1992 r. dot. wyników kontroli w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie sposobu
rejestracji pojazdów.
1081
Tamże.
1082
AZMUWK, UWK, spis 144/9, pismo kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza
Roganowicza do prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego z 29 V 1992 r. dot. wyników kontroli
dotyczącej realizacji zadań z zakresu ewidencji gruntów oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości
przejętych przez samorząd miasta na podstawie porozumienia.
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dotyczące braku koordynacji w wykonywaniu czynności kontrolnych. W kwietniu
1992 r. zwróciły na to uwagę służby wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza 1083.
Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzy Miller w swoim piśmie
przekonywał kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza, że
zsynchronizowanie podejmowanych w tym zakresie działań było konieczne, gdyż
zdarzały się przypadki nakładania się wizytacji w tych samych jednostkach w jednym
okresie. W związku z tym postanowiono wprowadzić zasadę przekazywania do Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie kwartalnych planów kontroli, a w przypadku
podejmowania inspekcji ponadplanowych zobowiązano krakowski Urząd Rejonowy do
zgłoszenia takich zamiarów co najmniej tydzień przed terminem rozpoczęcia działań.
W ramach dwustronnej współpracy zadeklarowano również wymienianie się protokołami
pokontrolnymi1084.
W szerszej skali obejmującej całe województwo krakowskie można stwierdzić, że
w całym 1992 r. pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dokonali w sumie
189 kontroli w urzędach gmin. W 51 przypadkach inspekcje dotyczyły spraw
obywatelskich. Przedmiotem 47 wizytacji było wykonywanie zadań z zakresu nadzoru
budowalnego, a tematem przewodnim 21 kontroli była geodezja i gospodarka gruntami.
Zadowalająco przyjęto podnoszenie kwalifikacji przez kadrę nadzoru budowlanego,
pomimo że ciągle obserwowano problemy i uchybienia w wykonywaniu zadań
(np.

nieumiejętne

stosowanie

przepisów

w

wydawanych

rozstrzygnięciach

administracyjnych, niezapewnienie stronom czynnego udziału w prowadzonym
postępowaniu, czy też brak dokonywania inspekcji w terenie, czego dowodem były
zidentyfikowane samowole budowlane) 1085.
Koniec 1992 r. przyniósł również zakończenie dwuletniego cyklu kontroli we
wszystkich 39 urzędach miast i gmin. Dotyczyły one realizowania przezeń zadań
z zakresu administracji rządowej, które to zostały im powierzone na podstawie
porozumień. W skali całego województwa krakowskiego ustalenia poczynione w ramach
tych wizytacji wykazały poprawę jakości pracy organów samorządu terytorialnego. Nie

1083

AZMUWK, UWK, spis 144/1, pismo dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Millera
do kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza z 21 IV 1992 r. dot. koordynacji
działań kontrolnych w jednostkach organizacyjnych organów samorządu terytorialnego w województwie
krakowskim.
1084
Tamże.
1085
AZMUWK, UWK, spis 45/I/32, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za 1992 r.,
s. 92.
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ujawniono tym samym skrajnych uchybień merytorycznych w ich działalności1086.
W piśmie kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza Roganowicza do
wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera pada jednak stwierdzenie, że od dobrej
średniej dla wszystkich gmin leżących w zasięgu rejonu krakowskiego na niekorzyść
odbiega w sposób zasadniczy profesjonalna jakość wykonywanych zadań z zakresu
geodezji i gospodarki gruntami w dwóch gminach – Liszkach i mieście Krakowie 1087.
W ciągu kolejnego roku służby wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
kontynuowały kontrole w urzędach miast i gmin województwa krakowskiego. W 1993 r.
wizytowano również kolejne jednostki organizacyjne w Urzędzie Miasta Krakowa. I tak,
przykładowo, od 23 do 27 maja 1993 r. przeprowadzono inspekcję w Wydziale Nadzoru
Budowalnego. Pracującym tam urzędnikom krakowskiego Magistratu udzielono
instruktażu w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa
budowlanego.

W

celach

szkoleniowych

zalecono

ponadto

zapoznanie

się

z rozstrzygnięciami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kontrolujący tę jednostkę
pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zawrócili uwagę na konieczność
właściwego prowadzenia postępowania, zbierania dowodów oraz prawidłowego
formułowania

uzasadnienia

prawnego

i

faktycznego

wydawanych

decyzji.

Przypomniano również o obowiązku pobierania opłat skarbowych 1088.
Natomiast 29 listopada 1993 r. urzędnicy wojewody Tadeusza Piekarza
przeprowadzili kontrolę w Wydziale Transportu i Zieleni krakowskiego Magistratu. Jej
tematem była realizacja porozumienia z 15 grudnia 1992 r. pomiędzy Wojewodą
Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia zadań z zakresu
zarządzania drogami i zarządzania ruchem na drogach krajowych i wojewódzkich na
obszarze miasta Krakowa. Działania podejmowane w tym względzie przez stronę
samorządową zostały ocenione pozytywnie 1089.

1086

AZMUWK, UWK, spis 144/2, Sprawozdanie o rezultatach kontroli przeprowadzonych w 1992 r. przez
jednostki organizacyjne Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, s. 38.
1087
AZMUWK, UWK, spis 45/II/29/9, pismo kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie Eugeniusza
Roganowicza do wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera z 18 I 1993 r. dot. podsumowania kontroli
jakości wykonywania zadań przez urzędy miast i gmin zadań rządowych przekazanych w drodze
porozumień.
1088
Tamże, pismo kierownika Oddziału Nadzoru Budowlanego Wydziału Polityki Regionalnej
i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Stanisława Abrahamowicza do Wydziału Organizacji
i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 2 VII 1993 r. dot. działań kontrolnych podjętych
w zakresie realizacji zadań powierzonych organom samorządu terytorialnego w drodze porozumienia.
1089
AZMUWK, UWK, spis 144/9, protokół kontroli przeprowadzonej 29 XI 1993 r. w Wydziale
Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Krakowa dot. realizacji porozumienia z 15 XII 1992 r. pomiędzy
Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia zadań z zakresu
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W raporcie podsumowującym działalność kontrolną Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie za rok 1993 odnotowano, że inspekcje przeprowadzane w organach
samorządu terytorialnego wykazały na ogół zadowalający stan realizacji zadań. Nie
wniesiono zasadniczych uwag do wykonywania zadań z zakresu rolnictwa, geodezji,
komunikacji i spraw obywatelskich. W jednostkowych przypadkach odnotowano
natomiast nieco poważniejsze nieprawidłowości przy realizacji spraw dotyczących
wykorzystywania środków na komunalną infrastrukturę techniczną, zapobiegania
powstawaniu samowoli budowlanych, czy też przestrzegania dyscypliny budżetowej1090.
W sumie w całym 1993 r. urzędnicy wojewody Tadeusza Piekarza przeprowadzili
305 kontroli w urzędach gmin 1091.

4.2.3. KONTROLE W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA OD 1994 DO 1998
Jak już wspomniano, 1 stycznia 1994 r. był o tyle ważną datą w relacjach pomiędzy
wojewodami krakowskimi a samorządem Krakowa, że w tym dniu weszło w życie
porozumienie pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy lokalnej, na mocy którego
nastąpiła transformacja dodatkowych zadań i kompetencji na rzecz strony samorządowej.
Miało to szerokie konsekwencje, wiążące się również z działalnością kontrolą Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że poszerzeniu uległ
zakres niezbędnych wizytacji w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach
organizacyjnych. Potwierdzał to plan kontroli na 1994 r. opracowany przez urzędników
wojewody. Inspekcje dotyczące realizacji przez miasto Kraków poszczególnych zadań
wynikających z porozumienia mieli przeprowadzać pracownicy łącznie 8 właściwych
wydziałów merytorycznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Zdrowia, Spraw
Obywatelskich, Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Finansowo-Księgowego, Rozwoju
Gospodarczego i Komunikacji, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska oraz Geodezji
i Gospodarki Gruntami), także Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej1092.
Wobec zbliżającego się terminu kontroli wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
poinformował prezydenta Krakowa Józefa Lassotę, że podlegli mu urzędnicy z dniem

zarządzania drogami i zarządzania ruchem na drogach krajowych i wojewódzkich na obszarze miasta
Krakowa.
1090
AZMUWK, UWK, spis 387/7, s. 363–375.
1091
AZMUWK, UWK, spis 144/14, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za okres
1993 r., s. 99 i n.
1092
AZMUWK, UWK, spis 144/9, plan kontroli wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na
1994 r. w ramach nadzoru nad realizacją przez miasto Kraków zadań wynikających z porozumienia.
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12 maja 1994 r. rozpoczną czynności związane ze sprawdzeniem realizacji zadań
przekazanych administracji samorządowej w drodze porozumienia pilotażowego.
Skontrolowane miały zostać wszystkie właściwe wydziały krakowskiego Magistratu
i miejskie jednostki organizacyjne pod względem stanu prawnego, rzeczowego,
finansowego, organizacyjnego i kadrowego1093.
Wykonanie wizytacji – według danych aktualnych na połowę października
1994 r. – prezentuje poniższe zestawienie. Uwzględniono w nim, w ramach szerszego
kontekstu, działalność kontrolną Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w skali całego
województwa.

Tabela 36. Zestawienie statystyczne kontroli wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
wykonanych i pozostałych do realizacji w 1994 r.
Liczba kontroli dotyczących zadań
Wydział
Urzędu
Wojewódzkiego
w Krakowie

zleconych
obligatoryjnie

powierzonych
w porozumieniach

przekazanych
na podstawie pilotażu

wykonane

planowane

wykonane

planowane

wykonane

planowane

Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

—

—

17

21

1

0

Rozwoju Gospodarczego
i Komunikacji

12

6

10

6

2

?

Rolnictwa

18

7

—

—

—

—

Geodezji i Gospodarki
Gruntami

15

7

7

1

2

0

Ochrony Środowiska

17

0

—

—

—

—

Zdrowia

—

—

1

0

2

0

Spraw Obywatelskich

14

4

—

—

1

1

Spraw Społecznych

4

5

—

—

4

3

Wojewódzki Inspektorat
Obrony Cywilnej

12

3

2

0

—

—

Źródło: AZMUWK, UWK, spis 144/9, zestawienie statystyczne kontroli wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie wykonanych i pozostałych do realizacji w 1994 r.

1093

AZMUWK, UWK, spis 144/3, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 7 V 1994 r. dot. zapowiedzi kontroli realizacji zadań przekazanych administracji
samorządowej w drodze porozumienia pilotażowego.
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Analiza powyższej tabeli dowodzi, że plany kontroli na rok 1994 r. dotyczących
wykonywania przez miasto Kraków zadań powierzonych porozumieniem pilotażowym
wypełniły w całości trzy wydziały Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Polityki
Regionalnej i Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Zdrowia). Niepokój
mogła budzić realizacja inspekcji przez Wydział Spraw Społecznych. Do końca 1994 r.
pozostawało wówczas nieco ponad dwa miesiące, a w planach było przeprowadzenie
przez tę jednostkę 3 kontroli w zakresie zadań przekazanych samorządowi Krakowa na
podstawie pilotażu i dodatkowo 5 wizytacji w urzędach miast i gmin województwa
krakowskiego w obrębie sprawdzenia wykonywania zadań zleconych obligatoryjnie 1094.
W październiku 1994 r. wojewoda krakowski przypomniał stronie samorządowej,
która była partnerem w ramach realizowanego programu pilotażowego, o konieczności
wyczerpującego i terminowego poinformowania administracji rządowej w województwie
krakowskim o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych1095. W odpowiedzi na to pismo
prezydent Krakowa Józef Lassota stwierdził, że część kontroli nie zakończyła się
wystąpieniem

pokontrolnym

ze

względu

na

uchybienia

formalne,

zarówno

w przeprowadzaniu procedur inspekcyjnych, jak i w sporządzaniu stosownej
dokumentacji. Jak dowiodą poniższe fragmenty, była to zapowiedź konfliktów na linii
wojewoda krakowski – włodarz miasta, które przecież, w świetle wcześniejszego
paragrafu, miały miejsce już wcześniej1096.
Warto odnotować, że kontrole w zakresie wykonywania zadań powierzonych
gminom na podstawie wcześniejszych porozumień wykonywał również Urząd Rejonowy
w Krakowie. Według dostarczonych przez jego kierownika Eugeniusza Roganowicza
danych w ciągu całego 1994 r. Urząd Miasta Krakowa był wizytowany w sumie
sześciokrotnie. Dwa razy w roku przeprowadzano bowiem kontrolę, której przedmiotem
były trzy odpowiednie bloki zagadnień:
–

geodezja i gospodarka gruntami,

–

nadzór urbanistyczno-budowlany,

1094

Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Miasta Krakowa w związku z realizacją programu pilotażowego
zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 3.1. niniejszej pracy.
1095
AZMUWK, UWK, spis 144/3, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 11 X 1994 r. dot. konieczności poinformowania o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych z kontroli zadań przekazanych w drodze porozumienia pilotażowego.
1096
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 24 II 1995 r. dot. realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zadań przekazanych w drodze porozumienia
pilotażowego.
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–

komunikacja1097.

Z ważniejszych kontroli determinujących relacje pomiędzy wojewodami
krakowskimi a samorządem Krakowa należy wyszczególnić inspekcję przeprowadzoną
w czerwcu 1994 r. w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa
w zakresie załatwiania spraw obywatelstwa oraz zmiany imion i nazwisk. O fakcie tej
kontroli wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz uprzedził prezydenta miasta Józefa
Lassotę w piśmie datowanym na 7 czerwca 1994 r.1098 Wizytację przeprowadzono kilka
dni później, a ostateczny protokół został wysłany do władz samorządowych Krakowa
26 lipca 1994 r. Jak podkreślono, kontrola wykazała uchybienia w realizacji spraw
zleconych z zakresu administracji rządowej, które miały wpływ na ostateczne
rozstrzygnięcia konkretnych spraw. Problemem było nieprzestrzeganie przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego oraz niewłaściwe pobieranie opłaty skarbowej.
Wojewoda Tadeusz Piekarz podkreślił, że konieczne wydaje się przeszkolenie
pracownika w tym względzie i zwiększenie nadzoru nad jego pracą przez dyrekcję
wydziału. Realizacji wydanych zaleceń oczekiwał do 30 września 1994 r.1099
W odpowiedzi na to wystąpienie prezydent Krakowa Józef Lassota skorzystał
z przysługującego mu prawa i postanowił zgłosić zastrzeżenia co do treści przekazanego
mu protokołu. Tym samym wypomniał przedstawicielom administracji rządowej
w województwie krakowskim, że nie podano nazwy zarówno jednostki kontrolowanej
w jej pełnym brzmieniu, z uwzględnieniem adresu, jak również organu sprawującego
nadzór. Dokument nie zawierał ponadto dat i numerów stosownych upoważnień do
przeprowadzenia kontroli, ani też imienia i nazwiska kierownika podmiotu, w którym
przeprowadzono inspekcję. Po skrupulatnym wyliczeniu jeszcze innych, drobniejszych
uwag, włodarz miasta stwierdził, że oczekuje od wojewody przesłania poprawnie
sporządzonego protokołu. Wówczas – jak podkreślał – miał się dopiero ustosunkować
merytorycznie do zawartych w nim ustaleń1100.

1097

AZMUWK, UWK, spis 144/9, informacja dot. kontroli z zakresu zadań powierzonych samorządom
przez kierowników urzędów rejonowych w województwie krakowskim wynikających z przekazywanych
planów na 1994 r.
1098
AZMUWK, UWK, spis 45/II/28/11, s. 14.
1099
Tamże, s. 16.
1100
Tamże, s. 1 i n. Prezydent Krakowa zwrócił ponadto uwagę, że wyrażone w piśmie oczekiwanie co do
realizacji wydanych zaleceń było zdecydowanie przedwczesne i w konsekwencji niezgodne z przepisami.
W ocenie włodarza miasta takie sformułowanie stwarzało wrażenie, że pismo wojewody nie tyle
przekazywało protokół do podpisu, co raczej miało charakter wystąpienia pokontrolnego. Z tego rodzaju
upoważnienia nie można było skorzystać, gdyż prezydent miasta formalnie nie złożył podpisu pod
protokołem, ani też nie przedstawił pisemnych wyjaśnień.
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Po wpłynięciu tego pisma do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie strona rządowa
postanowiła sprawdzić zasadność zarzutów podniesionych przez ośrodek samorządowy.
Wojewoda Tadeusz Piekarz zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej w tym temacie. Jej
wyniki potwierdziły, że wystąpiły uchybienia natury formalnej w zakresie
kwestionowanej przez prezydenta Krakowa procedury kontrolnej. Po uzgodnieniu tej
sprawy z dyrekcją Wydziału Spraw Obywatelskich i kierownictwem Oddziału
Orzecznictwa i Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przygotowano projekt
odpowiedzi do władz miasta, do której dołączono uzupełniony o występujące braki
formalne protokół z przeprowadzonej kontroli1101. Oficjalne pismo w tej sprawie
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz skierował do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
30 sierpnia 1994 r.1102
Włodarz miasta po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją zdecydował się
złożyć na niej swój podpis, o czym poinformował stronę rządową w piśmie
z 3 października 1994 r. Sprawa jednak nie została zamknięta. Prezydent Józef Lassota
miał zastrzeżenia co do treści protokołu i złożył pisemne wyjaśnienia 1103. W związku
z powyższym wicewojewoda krakowski Jerzy Miller wydał swoim urzędnikom
dyspozycję rozstrzygnięcia słuszności tych uwag. Analizowały je w sumie trzy jednostki
w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydział Spraw Obywatelskich (właściwy
merytorycznie w tej sprawie), Wydział Organizacji i Nadzoru (odpowiedzialny za
kontrole) oraz Biuro Prawne. Dwa ostatnie finalnie podzieliły stanowisko Urzędu Miasta
Krakowa, a pierwszy nie znalazł uzasadnienia do wydania zaleceń pokontrolnych1104.
Przywołując szerszy kontekst analizowanego zagadnienia, w podsumowaniu
całokształtu kontroli realizacji zadań obligatoryjnie zleconych gminom w województwie
krakowskim (za 1994 r.) urzędnicy wojewody Tadeusza Piekarza podkreślili, że
niepokojącym

uchybieniem

były

powtarzające

się

przypadki

niekompetencji

pracowników urzędów miast i gmin. W tym celu polecono kontynuować prowadzenie
przez jednostki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie szkoleń, a także stosować w trakcie

1101

AZMUWK, UWK, spis 45/II/28/11, s. 5 i n.
AZMUWK, UWK, spis 144/3, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 30 VIII 1994 r. dot. przekazania skorygowanego protokołu z kontroli
przeprowadzonej w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa 10 i 14 VI 1994 r.
1103
Tamże, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza
z 3 X 1993 r. dot. wyjaśnień do protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw
Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa 10 i 14 VI 1994 r.
1104
Tamże, notatka służbowa z 10 XII 1994 r. dot. przeprowadzenia przez Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kontroli doraźnej w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu
Miasta Krakowa w zakresie realizacji zadań przekazanych porozumieniem pilotażowym.
1102
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przeprowadzanych kontroli formy instruktażu. Jak pokazała praktyka, była to bardzo
skuteczna forma podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników administracji
samorządowej1105.
Zgodnie z ogólnymi danymi statystycznymi w ciągu 1994 r. pracownicy Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadzili łącznie około 300 kontroli w gminach
województwa. Najwięcej spośród nich – prawie 20% – dotyczyło realizowania zadań
z zakresu spraw obywatelskich1106. W kolejnym roku tego rodzaju inspekcji było
natomiast o ponad 50 więcej1107. We wrześniu 1995 r. w Urzędzie Miasta Krakowa
przeprowadzono, przykładowo, kontrolę wycinkową w związku z weryfikacją spisów
osób uprawnionych do otrzymania powszechnych świadectw udziałowych Narodowych
Funduszów Inwestycyjnych1108. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia –
stanowiącego część Programu Powszechnej Prywatyzacji 1109 – na gminy nałożono
pewien katalog zadań zleconych, o czym wójtów, burmistrzów i prezydenta Krakowa
poinformował w sierpniu 1995 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz. Jednym z takich
obowiązków było sporządzenie spisów osób uprawnionych do otrzymania świadectw,
na co przeznaczone zostały zwiększone środki w budżecie województwa w łącznej
kwocie 276 288 złotych1110. Termin rozpoczęcia ich wydawania określono pierwotnie na
15 listopada 1995 r., następnie na dwa tygodnie później, aż wreszcie ostatecznie na
22 listopada 1995 r.1111 Dzień później wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz zwrócił się
do włodarzy gmin i miast, w tym do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty z pismem,
1105

AZMUWK, UWK, spis 387/12, s. 292.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/65, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za okres
1994 r., s. 98 i n.
1107
AZMUWK, UWK, spis 256/10, Informacja wojewody krakowskiego o działalności Urzędu za okres
1995 r., s. 105 i n.
1108
AZMUWK, UWK, spis 45/I/50, sprawozdanie z kontroli wycinkowej przeprowadzonej 8, 12 i 15 IX
1995 r. w wytypowanych urzędach gmin w związku z weryfikacją spisów osób uprawnionych do
otrzymania powszechnych świadectw udziałowych Narodowych Funduszów Inwestycyjnych.
1109
Program Powszechnej Prywatyzacji był realizowany w latach 1994–1998 i polegał na przekształceniu
ponad 500 przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne. Podstawą prawną była przyjęta 30 IV 1993 r.
ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. nr 44, poz. 202 z późn. zm.).
W związku z realizacją programu w 1995 r. utworzono Narodowe Fundusze Inwestycyjne, które miały za
cel osiągnięcie powszechnej prywatyzacji państwowego majątku. Więcej o Programie Powszechnej
Prywatyzacji w: M. Kunasz, Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku
kapitałowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2000, nr 285, s. 29–42; tenże,
Program Powszechnej Prywatyzacji – sukces czy niepowodzenie?, w: Firma, rynek, konsument – szanse
i zagrożenia – materiały konferencyjne, red. D. Kopycińska, Szczecin 1999, s. 117–119.
1110
AZMUWK, UWK, spis 45/I/50, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do wójtów,
burmistrzów i prezydenta Krakowa z 4 VIII 1995 r. dot. zadań zleconych z zakresu powszechnych
świadectw udziałowych Narodowych Funduszów Inwestycyjnych.
1111
Tamże, notatka służbowa Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
z 8 XII 1995 r. dot. realizacji zadań związanych z wydawaniem świadectw udziałowych Programu
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
1106
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w którym tłumaczył właściwy tryb zgłaszania reklamacji na nieprawidłowości
sporządzania spisu osób uprawnionych do otrzymania świadectw1112.
Kolejny rok 1996 wiązał się z wejściem w życie tzw. ustawy miejskiej, zwanej
również ustawą o dużych miastach. W związku z tym koordynujący działalność kontrolną
Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zobowiązał kadrę
dyrektorską pozostałych wydziałów i jednostek do szczególnego uwzględnienia
w planach inspekcji zadań wynikających z realizacji tej ustawy1113. Z tego tytułu
przeprowadzono m.in. kontrolę związaną z prowadzeniem zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z obszaru miasta Krakowa. Jej wyniki dowiodły, że zadania te
samorząd miejski realizuje poprawnie 1114.
Do innych jednostek organizacyjnych miasta Krakowa, które były w 1996 r.
kontrolowane przez Urząd Wojewódzki w Krakowie zaliczały się ponadto Wydział
Nadzoru Budowlanego oraz Oddział Praw Jazdy w Wydziale Spraw Administracyjnych
Urzędu Miasta Krakowa. W pierwszym przypadku stwierdzono przewlekłość
postępowania egzekucyjnego, w drugim natomiast ustalono, że w aktach kierowców
objętych zakazem kierowania pojazdami na okres dłuższy niż rok brakowało decyzji
o zatrzymaniu tego dokumentu do czasu wykazania się wymaganymi kwalifikacjami1115.
Typowym przedmiotem kontroli w krakowskim Magistracie była ponadto
realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Taka inspekcja miała
miejsce na przykład pod koniec października 1996 r. Wówczas pracownicy Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie sprawdzili, w jaki sposób
urzędnicy samorządowi przygotowują i przeprowadzają rejestrację osób o statusie
przedpoborowych na terenie miasta Krakowa. W wyniku kontroli stwierdzono, że strona
samorządowa

podjęła

wszystkie

niezbędne

działania

wynikające

z

ustawy

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a skala zdiagnozowanych
uchybień była znikoma1116.

1112

Tamże, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty
z 23 XI 1995 r. dot. trybu zgłaszania reklamacji na nieprawidłowości sporządzania spisu osób
uprawnionych do otrzymania powszechnych świadectw udziałowych Narodowych Funduszów
Inwestycyjnych.
1113
AZMUWK, UWK, spis 144/4, sprawozdanie z 22 II 1996 r. przedstawiające rezultaty kontroli
przeprowadzonych w 1995 r. przez jednostki organizacyjne Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
1114
AZMUWK, UWK, spis 406/13, Informacja Wojewody Krakowskiego o działalności Urzędu za
1996 r., s. 112.
1115
Tamże, s. 112 i n.
1116
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1992 r., nr 4, poz. 16 z późn. zm.); AZMUWK, UWK, spis 150/4, sprawozdanie z kontroli
wycinkowej przeprowadzonej 30 X 1996 r. w Urzędzie Miasta Krakowa dot. realizacji zadań zleconych
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W kolejnych latach działalność kontrolna wojewodów krakowskich nie osłabła.
Przykładowo, w 1997 r. pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wizytowali
krakowski Magistrat pod kątem postępowań związanych z samowolami budowlanymi.
Finalna ocena wykonywania tego rodzaju zadania nie była pozytywna. Stwierdzono
bowiem liczne uchybienia, z których najważniejsze dotyczyły:
–

przewlekłości w prowadzeniu postępowania,

–

niewystosowywania zawiadomień o niezałatwieniu danej sprawy w terminie
regulowanym przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,

–

braku zawiadomień o wszczęciu postępowań,

–

nieprecyzyjnego

formułowania

nakazów

i

żądań,

co

powodowało

przedłużenie się postępowań i wydawanie kolejnych orzeczeń nakazujących,
–

wysyłania upomnień stronom, na które zostały nałożone określone obowiązki,
bez wcześniejszego sprawdzenia, czy zobowiązania te zostały wykonane,

–

braku zawiadomienia Prokuratury o popełnieniu przestępstwa1117.

Podsumowanie działań wojewody krakowskiego Ryszarda Masłowskiego i jego
służb podjętych w 1998 r. było w zasadzie bardzo podobne, jak w latach poprzednich.
Można więc poniższe treści potraktować jako reasumpcję niniejszego rozdziału.
W urzędach miast i gmin województwa krakowskiego, w tym w krakowskim
Magistracie, dokonywano kolejnych kontroli, zarówno zaplanowanych, jak i doraźnych,
które formalnie przybierały charakter inspekcji kompleksowych, problemowych oraz
sprawdzających. Kontynuowano działania konsultacyjne, prowadzono bieżący instruktaż
i udzielano porad dotyczących efektywnego i przede wszystkim zgodnego
z obowiązującymi przepisami sposobu załatwiania konkretnych spraw. Ponadto, nadzór
budowalny służył merytoryczną pomocą organom I instancji i przekazywał im na bieżąco
aktualne stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie interpretacji
i stosowania przepisów prawa budowlanego 1118.

z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania i przeprowadzenia rejestracji
przedpoborowych na ternie miasta Krakowa.
1117
AZMUWK, UWK, spis 406/13, Informacja Wojewody Krakowskiego o działalności Urzędu za
1997 r., s. 78.
1118
AZMUWK, UWK, spis 396/1, s. 2167.
307

5. INTERPELACJE, SPOTKANIA
I KONTAKTY W SPRAWACH
BIEŻĄCYCH

5.1. INTERPELACJE RADNYCH DO WOJEWODY
5.1.1. TRYB ROZPATRYWANIA ZAPYTAŃ
Relacje wojewodów krakowskich z samorządem miasta Krakowa przybierały również
postać bezpośrednich kontaktów pomiędzy nimi, a radnymi miejskimi. Narzędziem
służącym nawiązaniu tego rodzaju formalnych stosunków były interpelacje. W istocie
były to zapytania dotyczące spraw bieżących, ważnych w kontekście funkcjonowania
miasta i regionu lub też istotne dla społeczności lokalnej. Mogli je zgłaszać zarówno radni
poszczególnych gmin, jak i ci, którzy zostali wytypowani do prac na forum Sejmiku
Samorządowego Województwa Krakowskiego. Zgodnie z zapisami rozdziału 8
przytaczanej wielokrotnie ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 r. gremium to
składało się bowiem z delegatów, tj. radnych reprezentujących – proporcjonalnie do
liczby mieszkańców – poszczególne gminy1119.
Warto na wstępie zaznaczyć, że sejmik samorządowy miał stanowić narzędzie
służące wyrażaniu interesów lokalnych w kontekście spraw dotyczących całego
województwa. Poza interpelacjami swoistym środkiem do współdziałania administracji
rządowej i samorządowej na szczeblu województwa było prawo do czynnego udziału
wojewody w pracach sejmiku samorządowego i – analogicznie – prawo uczestniczenia
przewodniczącego sejmiku w pracach kolegium, które funkcjonowało przy wojewodzie.
Był to organ o charakterze opiniodawczym i doradczym, w skład którego wchodziła
kadra kierownicza poszczególnych urzędów rządowej administracji terenowej1120. Warto
1119
1120

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 76–83.
J. Majchrowski, dz. cyt., s. 208 i n.
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również nadmienić, że sejmik samorządowy wyrażał opinię o kandydatach na stanowisko
wojewody. Co prawda tego rodzaju rekomendacja lub negatywna ocena była dla premiera
zupełnie niewiążąca, niemniej jednak uzgodnienia z delegatami gmin w danym
województwie były praktykowane1121.
W raporcie podsumowującym pierwsze półrocze swojej działalności wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz napisał, że istotne znaczenie miała w tym względzie
„inspiracyjna funkcja Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, z którym
ustawowy obowiązek współdziałania traktowano, od samego początku, jako istotny
mechanizm

integrujący

działalność

administracji

rządowej

i

samorządu

terytorialnego”1122.
Inny zapis przywołanej ustawy samorządowej, a dokładnie art. 80 ust. 2
umiejscowiony w rozdziale o sejmiku samorządowym stanowił, że „na sesjach
plenarnych delegaci mają prawo składania interpelacji do Wojewody, który jest
obowiązany udzielić na nie odpowiedzi nie później niż w ciągu 30 dni” 1123. Szczegółowe
zasady i tryb załatwiania spraw związanych z interpelacjami określał natomiast rozdział
IX Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 1124. Zgodnie
z zapisami cytowanego dokumentu, każde tego rodzaju zapytanie zostało przekazywane
do Wydziału Organizacji i Nadzoru, który je ewidencjował w określonym rejestrze,
a następnie kierował do realizacji przez właściwe wydziały merytoryczne. W celu
terminowego udzielania odpowiedzi dyrektorzy jednostek wchodzących w skład Urzędu
zobowiązani byli do bezzwłocznego rozpatrzenia interpelacji oraz uzgodnienia projektu
odpowiedzi z innymi wydziałami. W świetle pierwotnej wersji regulaminu Urzędu
konsultacje zostały zastrzeżone szczególnie w następujących sytuacjach:
–

z Wydziałem Polityki Regionalnej, jeżeli rozpatrzenie sprawy będącej
przedmiotem interpelacji pociąga zmiany w planie społeczno-gospodarczym
lub inne skutki o charakterze gospodarczym,

–

z Wydziałem Finansowo-Księgowym, jeśli udzielenie odpowiedzi wiąże się
ze zmianami w budżecie lub niesie ze sobą skutki finansowe,

1121

Tamże, s. 222.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, Informacja Wojewody Krakowskiego o stanie województwa
i działalności Urzędu, styczeń 1991 r., II. Działalność Urzędu Wojewódzkiego w 1990 r., s. 3.
1123
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym…, art. 80 ust. 2.
1124
AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, Zarządzenie nr 123/90 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 grudnia
1990 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
1122
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–

z Wydziałem Organizacji i Nadzoru, o ile miałyby nastąpić zmiany
organizacyjne, występowałyby wątpliwości co do zgodności wniosków
z prawem albo ich załatwienie wymagało odpowiedniego zarządzenia
wojewody,

–

z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, którym miało zostać
powierzone wykonanie zadań określonych w projekcie realizacji interpelacji,

–

bezpośrednio z wojewodą, jeśli konieczne było wystąpienie do naczelnych
organów państwowych lub jednostek jemu niepodporządkowanych.

Zgodnie z dalszymi zapisami instruktażu, w przypadku zajęcia negatywnego stanowiska
w sprawie, która była przedmiotem zapytania, należało przedstawić wyczerpujące
uzasadnienie1125.
Regulamin Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie określał również terminy
w procesie przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje zgłaszane przez
radnych. Według tych unormowań wydział merytoryczny był zobowiązany do
opracowania projektu informacji zwrotnej w ciągu 20 dni od otrzymania pytania.
O

ewentualnych

opóźnieniach

należało

powiadomić

Sejmik

Samorządowy

Województwa Krakowskiego. W zawiadomieniu o tym fakcie, podpisanym przez
wojewodę lub dyrektora Urzędu, należało podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy
termin udzielenia odpowiedzi1126.
Ostatecznie wypracowaną wersję projektu informacji zwrotnej wojewoda
krakowski otrzymywał za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Kontroli. To ta
jednostka sprawowała bieżący nadzór nad całokształtem tych spraw. Zatrudnieni w niej
urzędnicy mieli prawo do przeprowadzania kontroli, a następnie przedkładania wniosków
wojewodzie1127. Co oczywiste, wojewoda nie mógł posiadać osobiście pełnej,
a w niektórych przypadkach ściśle specjalistycznej wiedzy w każdej sprawie dotyczącej
województwa. Na niezbędną potrzebę przygotowania stanowiska przez właściwy
wydział merytoryczny wskazał w relacji ustnej Ryszard Masłowski, który w 1998 r. pełnił
funkcję przedstawiciela rządu w terenie 1128.

1125

Tamże, § 62 ust. 1–6.
Tamże, § 62 ust. 7–10.
1127
Tamże, § 65.
1128
R. Masłowski (wojewoda krakowski od stycznia do grudnia 1998 r.) – relacja ustna z 29 X 2019 r.
1126
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Warto nadmienić, że przytoczone powyżej regulacje dotyczące trybu udzielania
odpowiedzi na interpelacje radnych miały również odpowiednie zastosowanie wobec
wniosków i interwencji parlamentarzystów1129.

5.1.2. INTERPELACJE KRAKOWSKICH RADNYCH DO WOJEWODY
Część delegatów poszczególnych gmin już na początku działalności Sejmiku
Samorządowego Województwa Krakowskiego skorzystała z możliwości zgłoszenia
interpelacji skierowanej do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza. Ten z kolei
w sierpniu 1990 r. na jednym z pierwszych posiedzeń Kolegiów zobowiązał dyrektora
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Millera oraz dyrektorów poszczególnych
wydziałów do terminowego udzielania odpowiedzi na zapytania radnych 1130.
Trzy miesiące później nie tylko zapewniono wojewodę, że interpelanci otrzymują
stosowne wyjaśnienia bez zbędnej zwłoki, ale również ustalono, że każdorazowo na
godzinę przed otwarciem obrad Sejmiku Samorządowego kadra kierownicza lub
wytypowani pracownicy Urzędu Wojewódzkiego będą do dyspozycji delegatów. Dzięki
temu mogli oni nawiązać bezpośredni kontakt i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich
pytania. W pierwszym etapie wdrażania tego pomysłu zapowiedziano dyżur prawnika
i specjalisty od finansów1131. Praktyka ta została z czasem usankcjonowana
odpowiednimi zapisami w regulaminie Urzędu1132. Warto jednak odnotować, że zwyczaj
pełnienia dyżurów przez dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
bezpośrednio przed sejmikową sesją przetrwał przez kolejne cztery lata. W grudniu
1994 r. wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz w porozumieniu z przewodniczącym
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego Markiem Nawarą postanowił
z tego zrezygnować ze względu na niskie zainteresowanie delegatów możliwością
uzyskania tą drogą stosownych wyjaśnień 1133.
W ciągu 1990 r. delegaci na Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego
zgłosili do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza łącznie 32 interpelacje. Jedno
1129

AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, Zarządzenie nr 123/90 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 grudnia
1990 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, § 64.
1130
AZMUWK, UWK, spis 45/I/5/72, zapis ustaleń z posiedzenia Kolegium Wojewody Krakowskiego
30 VIII 1990 r.
1131
AZMUWK, UWK, spis 45/I/15, zapis ustaleń z posiedzenia Kolegium Wojewody Krakowskiego
27 XI 1990 r.
1132
AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, Zarządzenie nr 123/90 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 grudnia
1990 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, § 63.
1133
AZMUWK, UWK, spis 396/50, s. 295.
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z pierwszych zapytań 28 sierpnia 1990 r. złożył Ryszard Bocian, radny miasta Krakowa.
Poruszył w nim sprawę naruszenia zasady wolności prasy. Miała ona swój początek
w stwierdzeniu przez redaktora „Czasu Krakowskiego” Jana Polakowskiego, że Prasowe
Zakłady Graficzne w Krakowie odmówiły wydrukowania jednego z numerów gazety,
a bieżąca współpraca była przez dyrekcję systematycznie utrudniana. W odpowiedzi na
to wojewoda poinformował interpelanta, że sprawa została wyjaśniona i pozytywnie
załatwiona. Przeprowadzono bowiem rozmowy z zainteresowanymi stronami,
a szefostwo drukarni zapewniło, że opóźnienia w druku spowodowane były kwestiami
techniczno-organizacyjnymi. Podstawowym problemem pozostawały w tamtym okresie
niedobory kadrowe wobec zwiększającej się objętości i nakładu poszczególnych tytułów.
Na koniec swojej odpowiedzi wojewoda Tadeusz Piekarz stwierdził, że ma nadzieję na
bezkonfliktową współpracę redakcji „Czasu Krakowskiego” i Prasowych Zakładów
Graficznych w Krakowie, która przyczyni się do „autentycznego pluralizmu,
obiektywności i wolności prasy” 1134.
Na kolejnej, IV sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego,
która odbyła się 16 października 1990 r., inny krakowski radny Leszek Dzierżanowski
złożył do wojewody w sumie cztery interpelacje. W głównej mierze dotyczyły one zasad
i trybu funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu lokalnym po restytucji
samorządu. Miało to w ocenie pytającego duże znaczenie, gdyż – jak przedstawiono
w poprzednich rozdziałach – sytuacja w połowie 1990 r. była w Krakowie wyjątkowa.
Funkcjonująca dotąd Rada Narodowa Miasta Krakowa pełniła funkcje terenowego
organu władzy państwowej na szczeblu zarówno miejskim, jak i wojewódzkim1135.
W odpowiedzi na zadane przez interpelanta pytania wojewoda Tadeusz Piekarz
wyjaśnił, że budżet byłej Rady Narodowej na 1990 r. był budżetem wojewódzkim i od
27 maja 1990 r. jest budżetem wojewody, a zatem nie miały do niego zastosowania
przepisy ustawy samorządowej. W związku z wątpliwościami w tym zakresie omówił
ponadto m.in. rozdysponowanie części rezerw na podwyżki budżetowe w sferze
wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu spłaty kredytów bankowych, zasady finansowania
zadań samorządu z budżetu wojewódzkiego, skutki finansowe powstałe z tytułu
rozwiązania stosunków pracy oraz aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Wojewódzkim

1134

AZMUWK, UWK, spis 45/I/7, t. 3, odpowiedź wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 28 IX
1990 r. na interpelację radnego miasta Krakowa Ryszarda Bociana zgłoszoną 28 VIII 1990 r.
1135
AZMUWK, UWK, spis 45/II/27/3, interpelacja radnego miasta Krakowa Leszka Dzierżanowskiego
zgłoszona 16 X 1990 r. podczas IV sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego
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w Krakowie (467 etatów, wliczając w to trzy urzędy rejonowe) i Urzędzie Miasta
Krakowa (726 etatów)1136.
Zasadne wydaje się odnotować, że wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
osobiście uczestniczył we wspomnianej IV sesji Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że ryzykownym było ustosunkowywać
się do pytań od razu, stąd też zastrzegł, że jego wypowiedzi nie należało traktować jako
pełnej odpowiedzi. Formalne wyjaśnienia dotyczące każdej interpelacji miały zostać
przedstawione – jak w powyższej sprawie – pisemnie, w ustawowym terminie 30 dni od
ich zgłoszenia1137. Innym razem, na sejmikowej sesji odbywającej się 8 kwietnia 1991 r.
przedstawiciel rządu w terenie przekazał samorządowcom, którzy poprzez zapytania
zwracali się do niego z różnymi sprawami, że w większości przypadków
satysfakcjonujące ich rozwiązania wiązały się nieodłącznie z niezbędnymi nakładami
finansowymi. Jak jednak przekonywał wojewoda Tadeusz Piekarz, „system finansowy
państwa, rozdział środków także na teren naszego województwa, jest bardzo
ograniczony. (…) Państwo, poprzez funkcjonowanie jego gospodarki w okresie recesji
ma zupełnie określone i bardzo ograniczone dochody, stąd troska moja, Urzędu, który
reprezentuję, aby te pieniądze, które są w naszej dyspozycji, były rozdzielane
w konsultacji z Wami”1138.
Interpelacje zgłaszane w kolejnych latach przez reprezentujących miasto Kraków
delegatów na Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego dotyczyły szerokiego
zakresu tematycznego. Na potrzeby ich przeglądu i analizy, można pokusić się o przyjęcie
następującej uproszonej kategoryzacji zakładającej podział na:
1) szeroki katalog spraw społecznych,
2) sprawy dotyczące komunikacji, stanu dróg, szeroko rozumianej infrastruktury
technicznej i związanych z tym inwestycji,
3) sprawy dotyczące funkcjonowania i finansowania administracji oraz służb,
4) sprawy o charakterze interwencyjnym,
W ramach omawiania pierwszej kategorii, dla przykładu, pod koniec lutego
1991 r. radny miejski Leszek Dzierżanowski wystosował do wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza zapytanie, które dotyczyło słuszności dopuszczenia do przetargów
1136

AZMUWK, UWK, spis 4, odpowiedź wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 12 XI 1990 r. na
interpelację radnego miasta Krakowa Leszka Dzierżanowskiego zgłoszoną 16 X 1990 r.
1137
Tamże, wystąpienie wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza na IV sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego 16 X 1990 r.
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związanych z najmem lokali użytkowych wyłącznie prywatnych podmiotów
gospodarczych. To zarazem oznaczało wykluczenie m.in. spółdzielni i tym samym – jak
podkreślał interpelant – z tego powodu było sprawą precedensową 1139. Nawiązywał w ten
sposób do regulacji wprowadzonych na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miasta
Krakowa 22 lutego 1991 r.1140 Po wpłynięciu powyższej interpelacji do Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Jerzy Miller
skierował pismo do kierownika Biura Prawnego Jerzego Kościołka z prośbą
o przygotowanie stosownej odpowiedzi. Ostatecznie Wojewoda Krakowski, jako organ
nadzoru wobec samorządu terytorialnego, nie dopatrzył się nielegalności wspomnianej
uchwały i tym samym nie poparł stanowiska radnego Leszka Dzierżanowskiego1141.
W latach 90. XX w. krakowską społeczność szczególnie emocjonowało
przeniesienie grobów żołnierzy sowieckich z Barbakanu. Interpelację w tym temacie
złożył w czerwcu 1992 r. radny miejski Ryszard Bocian 1142. Wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz odpowiedział, że sprawa ta pozostawała ważnym i nierozwiązanym
problemem, a główną przeszkodą do przeniesienia miejsc pochówku do kwater na
Cmentarzu Rakowickim był brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tak
w budżecie samorządowym, jak i budżecie Wojewody Krakowskiego 1143.
W tym samym czasie ten sam radny pytał również o usuwanie z obszaru Krakowa
tablic upamiętniających ludzi związanych z reżimem komunistycznym i wydarzenia
z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W piśmie zwrotnym przedstawiciel
administracji rządowej przekonywał jednak, że realizacja tego zadania leży w gestii
władz miejskich, czego dowodziła stosowana uchwała Rady Miasta Krakowa
z 14 października 1991 r.1144 Dodał jednak, że według danych zgromadzonych
w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 15 spośród
42 tablic ujętych w załączniku do cytowanego aktu prawa miejscowego zostało
usuniętych do 2 września 1992 r.1145
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Przedmiotem interpelacji krakowskich radnych będących delegatami na Sejmik
Samorządowy Województwa Krakowskiego były również sprawy dotyczące mniejszości
narodowych. Przykładowo, na problem dzieci żebrzących Rumunów w czerwcu 1992 r.
zwrócił uwagę radny Krakowa Michał Garapich1146. Wojewoda Piekarz argumentował
jednak, że sprawa ta miała swoje źródła w 1990 r., kiedy to, kierując się zasadami
humanitaryzmu, podjęte zostały działania zmierzające do udzielenia pomocy
obywatelom rumuńskim wobec trudnej sytuacji, jaka zaistniała w ich kraju. Z czasem
część z nich nie potrafiła jednak dostosować się do zasad i zdewastowała ośrodek przy
ul. Łanowej w Krakowie. To skutkowało decyzjami o wydaleniu niektórych spośród tych
cudzoziemców, niemniej jednak za każdym razem należało uprzednio skonfrontować
rodzaj popełnionego wykroczenia z kosztami pojedynczej deportacji. Istotnym
problemem w tamtym czasie, zdaniem wojewody, pozostawało zorganizowanie
strzeżonego ośrodka1147.
W styczniu 1993 r. radny miasta Krakowa Zbigniew Fijak zwrócił się na forum
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego z interpelacją w sprawie
konieczności zwiększenia etatów w Domu Pomocy Społecznej w Czernej1148.
Z odpowiedzi przesłanej przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza 4 marca
1993 r. i uzgodnionej z dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej
w Krakowie Tadeuszem Skibą1149 wynikało, że w ośrodku tym przebywało
102 pensjonariuszy, nad którymi opiekę sprawowało w sumie 3 lekarzy, 9 pielęgniarek,
11 opiekunów, 8 salowych, 1 pracownik terapii zajęciowej i 2 pracowników socjalnooświatowych. Taki skład personelu istotnie nie spełniał oczekiwań, ale zwiększenie
liczby etatów było niemożliwe ze względu na ograniczenie zatrudnienia w 1993 r.
Wyjściem z tej trudnej sytuacji mogło być przyjęcie do pracy osób pełniących służbę
zastępczą, o co – jak zapewniał wojewoda – czynione były starania1150.
W październiku 1996 r. radny miasta Krakowa Jan Żelazny zapowiedział na
forum Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, że przygotował serię
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interpelacji do ówczesnego wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego dotyczących
zgodności z prawem reformy służby zdrowia. Powodem do wystosowywania tego
rodzaju zapytań było, jak podkreślał interpelant, nasilające się protesty tej grupy
zawodowej i niezadowolenie pacjentów1151.
Warto odnotować jeszcze kilka przykładów innych interpelacji związanych ze
sprawami ważnymi dla społeczności lokalnej, które na forum Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego zgłosili do kolejnych wojewodów krakowskich delegaci
reprezentujący samorząd Krakowa:
–

zapytanie radnego Jerzego Spolitakiewicza z 26 maja 1997 r. stanowiące
wniosek o przedstawienie przez wojewodę informacji o warunkach nauczania
w szkołach województwa krakowskiego 1152,

–

zapytanie radnego Jana Żelaznego z 1 lipca 1996 r. dotyczące
niedofinansowania służby zdrowia w mieście i możliwości udzielenia
wsparcia przez administrację rządową w formie przekazania budynków
nadających się na zaaranżowanie w nich przychodni lub gruntów, na których
mogłyby zostać wybudowane poradnie medyczne 1153,

–

zapytanie radnego Jerzego Spolitakiewicza z 1 lipca 1996 r. w sprawie
możliwości zwiększenia nakładów w budżecie wojewody na remont obiektów
sportowych w związku z zaplanowaną na 1997 r. olimpiadą młodzieży
w Krakowie i powołania wspólnej komisji koordynującej 1154,

–

zapytanie radnego Jerzego Spolitakiewicza z 30 września 1996 r.
w przedmiocie podziału dotacji z budżetu państwa na częściowe
dofinansowanie

kosztów

uzbrojenia
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mieszkaniowe1155, ponowiona 26 stycznia 1998 r.1156, jak również analogiczna
interpelacja Mariana Zieleniaka z 24 marca 1997 r. 1157,
–

zapytanie radnego Jana Żelaznego, a w zasadzie wniosek do wojewody
z 27 stycznia 1997 r. o podjęcie z urzędu leczenia patologii społecznych 1158,

–

zapytanie radnego Jana Żelaznego z 22 grudnia 1997 r. w sprawie przekazania
gminie Kraków budynku z przeznaczeniem na zorganizowanie noclegowni
dla osób nietrzeźwych w okresie zimowym1159,

–

zapytanie radnego Jana Żelaznego z 24 lutego 1997 r. dotyczące
wykorzystania funduszu amerykańskiego na likwidację niskiej emisji
zanieczyszczenia powietrza w Krakowie 1160,

–

zapytanie radnego Jerzego Spolitakiewicza z 23 czerwca 1997 r. (a więc na
kilka tygodni przed tzw. powodzią stulecia) na temat zabezpieczenia
przeciwpowodziowego dla województwa krakowskiego 1161.

Druga kategoria spraw poruszanych w zapytaniach delegatów Sejmiku do
wojewodów krakowskich dotyczyła, jak już zostało wspomniane, komunikacji, stanu
dróg, szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i inwestycji. Przykładem w tym
zakresie jest chociażby interpelacja radnego miasta Krakowa Jana Okońskiego zgłoszona
6 kwietnia 1992 r. Przedstawiciel krakowskiego samorządu pytał wówczas reprezentanta
administracji rządowej o perspektywy kontynuacji budowy obwodnicy stolicy
województwa i dróg tranzytowych, wskazując na powiązany z tym problem dużego
zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia norm hałasu 1162. Odpowiadając na tym
samym posiedzeniu Sejmiku, wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz nawiązał do
porozumienia z krakowskim samorządem o powierzeniu zarządzania drogami na terenie
miasta i podkreślił, że głównym problemem w realizacji inwestycji drogowych pozostają
duże nakłady finansowe (800 mld złotych na dokończenie budowy południowej
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obwodnicy) i niewielkie możliwości, zarówno w budżecie wojewody i państwa, jak
i budżecie samorządu miejskiego 1163.
Południowe obejście autostradowe miasta było również przedmiotem zapytania
radnego Jana Okońskiego na posiedzeniu Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego 29 czerwca 1993 r.1164 Odpowiedzi w tym temacie udzielił wicewojewoda
krakowski Jerzy Miller jeszcze w tym samym dniu, a po 2 miesiącach wpłynęło do
interpelanta pismo podpisane przez wojewodę Tadeusza Piekarza, które zawierało
dodatkowe wyjaśnienia. Zaznaczono w nim, że w połowie lipca 1993 r. Wydział Polityki
Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wydał Dyrekcji
Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie wskazanie lokalizacyjne dla budowy dalszego
odcinka od skrzyżowania z ul. Zakopiańską do skrzyżowania z ul. Wielicką. Jak
przekonywano, umożliwiało to podjęcie dalszych działań inwestycyjnych 1165.
Warto zwrócić uwagę na to, że temat autostradowej obwodnicy miasta pozostawał
praktycznie w każdym momencie aktualny. W marcu 1998 r., a więc w końcowej fazie
II kadencji władz samorządowych, zagadnienie to było przedmiotem interpelacji
krakowskiej radnej Wiesławy Łukaszewskiej1166. W odpowiedzi ówczesny wojewoda
Ryszard Masłowski wyjaśnił, że trwały prace przygotowawcze do budowy autostrady
pomiędzy węzłami „Opatkowice” a „Wielicka”. Odcinek ten miał zostać ukończony
w 2000 r. Przedstawiciel administracji rządowej w terenie przekonywał, że
„harmonogram działań jest bardzo napięty, gdyż zarówno resort [Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej – przyp. autora] jak i władze województwa postrzegają
tę inwestycję jako priorytetową”1167.
Inny krakowski radny – Zbigniew Fijak pytał pod koniec 1992 r. wojewodę
krakowskiego Tadeusza Piekarza o stan drogi między Głogoczowem a Biertowicami1168.
Przedstawiciel rządu w terenie odpowiedział, że jednostką odpowiedzialną za ten odcinek
była Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Krakowie podległa bezpośrednio
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Krakowie. Jak przekonywał, wielokrotnie
1163
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podejmował interwencje zmierzające do wprowadzenia całodobowych, a nie
16-godzinnych dyżurów w ramach akcji zimowej, jednak nie odnosiło to zamierzonych
efektów, a głównym problemem pozostawały ograniczone środki finansowe. Wojewoda
zobowiązał się do dalszego monitorowania tej sprawy i podziękował przedstawicielowi
krakowskiego samorządu za „zainteresowanie się problemem bezpieczeństwa ruchu na
drogach”1169.
Wymienić można również inne interpelacje przynależne do tej kategorii.
Przykładowo, 10 maja 1993 r. radny miasta Krakowa Zbigniew Fijak pytał o możliwości
polepszenia stanu telekomunikacji w Krakowie, a wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz
w odpowiedzi wskazywał na podpisaną w 1991 r. umowę pomiędzy Telekomunikacją
Polską S.A. a hiszpańską firmą Alcatel Sesa oraz Seiemens 1170. Wspomniany już
wielokrotnie Leszek Dzierżanowski z Rady Miasta Krakowa pod koniec listopada
1993 r. pytał natomiast o status Elektrociepłowni Kraków–Łęg. Wojewoda Piekarz
zaprezentował całą ścieżkę przekształceń, podkreślając, że 20 grudnia 1991 r. decyzją
Ministra

Przekształceń

Własnościowych

podmiot

ten

został

przekształcony

w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Natomiast wobec postulatów komunalizacji
tegoż przedsiębiorstwa resort wskazywał na brak uzasadnienia do przejęcia przez
samorząd Krakowa jednostki realizującej w dużej mierze zadania o charakterze
ogólnokrajowym1171.
Kolejny przykład w tej grupie stanowi interpelacja, którą w styczniu 1996 r. do
wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera wystosował radny miejski Jan Żelazny.
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Dotyczyła ona terminów realizacji kolejnych etapów jednej z kluczowych inwestycji
w mieście, jaką było Krakowskie Centrum Komunikacyjne 1172. Obecny na sejmikowej
sesji adresat zapytania odpowiedział, że w tamtym czasie nie było planu
koordynacyjnego, a spółka wykonująca to zadanie składała się z trzech partnerów, w tym
samorządu miasta Krakowa1173. W listopadzie 1997 r. radny Andrzej Ciepiela zwrócił się
natomiast do wojewody Jacka Majchrowskiego o przyznanie dla miasta Krakowa
dodatkowej dotacji celowej na 1998 r. na remont i modernizację ul. Prądnickiej1174.
Z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie otrzymał w tym względzie odpowiedź, że zgodnie
z tzw. ustawą miejską właściwym do rozpatrzenia tej prośby był prezydent Krakowa1175.
Tymczasem włodarz miasta Józef Lassota stanął na stanowisku, że zgodnie z cytowanymi
regulacjami w gestii samorządu pozostaje tylko utrzymanie i ochrona dróg, a nie budowa
i modernizacja1176. Wobec takiego stanu rzeczy nowy już wojewoda krakowski Ryszard
Masłowski odpisał interpelantowi, że „w świetle posiadanych dokumentów brak jest
podstaw do rozważenia (…) możliwości finansowania przedmiotowego zadania” 1177.
W ramach trzeciej ze wspomnianych kategorii interpelacji – tj. spraw związanych
z funkcjonowaniem administracji – krakowski radny Leszek Dzierżanowski 21 maja
1991 r. zwrócił się z pytaniem za pośrednictwem wojewody Tadeusza Piekarza do Rady
Ministrów, czy przekazana przez rząd wiadomość o ustaleniu wynagrodzeń
w administracji na poziomie 116% średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej
w warunkach deficytu budżetowego nie powodowała dalszej inflacji 1178. Jeszcze w tym
samym dniu, bezpośrednio po tym wystąpieniu, głos zabrał Jerzy Miller reprezentujący
Urząd Wojewódzki w Krakowie. Od razu wyjaśnił, że wskazany przez radnego Leszka
Dzierżanowskiego odsetek wynoszący 116% był niezgodny z prawdą, a właściwy
wskaźnik wynosił 103% 1179.
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Temat wielkości zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w urzędach terenowych
organów rządowej administracji ogólnej wydawał się dla tego radnego bardzo
interesujący. Pytał o to ponownie pod koniec 1991 r., jak przekonywał, „w celu
porównania z sytuacją administracji samorządowej w gminie Kraków”1180. Wywołany do
odpowiedzi wojewoda Piekarz 28 stycznia 1992 r. przedstawił pełen zakres danych,
w tym m.in. takie informacje, że liczba etatów w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
i urzędach rejonowych w województwie krakowskim wynosiła 1 086, a fundusz płac za
1991 r. zamknął się w kwocie niespełna 1,7 mld złotych miesięcznie 1181. Po kilku
tygodniach, 11 lutego 1992 r. radny Dzierżanowski wystosował do kolejne pismo,
w którym podziękował za odpowiedź na jego pytanie i przekazał, że wobec problemu
niedostatecznych uregulowań prawnych w kwestii zbyt wysokich wynagrodzeń
w administracji samorządowej Rada Miasta Krakowa postanowiła, na wniosek Komisji
Budżetowej, zablokować etaty i pensje według stanu umów z grudnia 1991 r., co znalazło
swój wyraz w uchwale podjętej 10 stycznia 1992 r.1182
W kontekście wcześniejszych fragmentów niniejszej pracy warto odnotować, że
26 lutego 1996 r. na forum Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego za
sprawą delegata miasta Krakowa – radnego Jana Żelaznego pojawił się temat
komunalizacji mienia. Nieco ponad miesiąc później 5 kwietnia 1996 r. wojewoda Jacek
Majchrowski skierował do interpelanta pismo, w którym opisał aktualny wówczas stan
tego procesu, stwierdzając, że zgodnie z danymi Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta
Krakowa w mieście pozostało do skomunalizowania około 9 tys. działek 1183.
Dotacje na realizację zadań zleconych samorządowi terytorialnemu miasta
Krakowa były z kolei przedmiotem zasadniczo dwóch interpelacji radnego miejskiego
Michała Garapicha. Zapytanie w tej sprawie złożone zostało do wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza 16 września 1991 r., na XI sesji Sejmiku Samorządowego
1180

Tamże, s. 353 i n.
Tamże, s. 342 i n. Warto na marginesie dodać, że wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz odpowiedział
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odpowiedzi datowanej dzień wcześniej, postanowił upomnieć się w tej sprawie na forum tego gremium.
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https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3628, dostęp: 25 III 2019 r.
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1996 r. na interpelację radnego miasta Krakowa Jana Żelaznego zgłoszoną 26 II 1996 r. podczas sesji
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego dot. procesu komunalizacji w Krakowie
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Województwa Krakowskiego 1184. W odpowiedzi, która 30 października 1991 r. wyszła
z Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaznaczono, że dotacje dla
gmin są przekazywane w ratach miesięcznych, w pierwszej dekadzie każdego miesiąca.
Nie występowały w tym względzie żadne opóźnienia, o ile zadania były realizowane
prawidłowo. Dotacje były natomiast odpowiednio pomniejszane w przypadku
wykonywania zobowiązań poniżej założeń planu. Taka sytuacja występowała w mieście
Krakowie w zakresie opieki społecznej. W pierwszym półroczu 1991 r. wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz przekazał bowiem na ten cel prawie 16,3 mld złotych, co
stanowiło 38,2% planu rocznego wynoszącego nieco ponad 49,6 mld złotych, natomiast
faktyczne wykonanie wydatków za ten okres wyniosło przeszło 15,4 mld złotych, co było
równoznaczne odsetkowi 31,1% w stosunku do planu dwunastomiesięcznego. Niższy
wskaźnik przekazywanych środków na opiekę społeczną był zatem wynikiem
niewykonania przez Urząd Miasta Krakowa dotacji otrzymywanych na ten cel1185. Warto
na marginesie odnotować, że w czerwcu 1997 r. w podobnym temacie interpelację zgłosił
krakowski radny Jerzy Spolitakiewicz, który pytał ówczesnego wojewodę krakowskiego
Jacka Majchrowskiego o procedury wnoszenia przez gminy wniosków do projektu
budżetu na 1998 r.1186
Przedmiotem

interpelacji

krakowskich

radnych

będących

jednocześnie

delegatami na Sejmik Samorządowy były również sprawy z zakresu reform administracji
publicznej, które zostały szeroko omówione w poprzednich fragmentach pracy1187.
Przykładowo, 28 lutego 1995 r. Zbigniew Fijak z Rady Miasta Krakowa pytał wojewodę
krakowskiego Tadeusza Piekarza o jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe i inne
podmioty przejmowane na powrót przez administrację rządową od organów samorządu
terytorialnego miasta w związku z tzw. programem pilotażowym 1188. Interpelowany
wicewojewoda krakowski Jerzy Miller – jak to miał w zwyczaju – zanim wystosował
oficjalne pismo zwrotne, odpowiedział na te wątpliwości jeszcze na sejmikowej sesji,
tego samego dnia1189. Pytania radnych dotyczyły także kolejnego etapu reformy
1184
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administracji publicznej.
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administracji publicznej, jakim było wdrożenie i obowiązywanie tzw. ustawy miejskiej.
Interpelację dotyczącą finansowania i liczby etatów w lecznictwie otwartym w związku
z obowiązywaniem tych regulacji prawnych w marcu 1996 r. złożył Jan Żelazny z Rady
Miasta Krakowa1190.
Zapytania do wojewody krakowskiego dotyczyły również sposobu działania
służb. W styczniu 1996 r. radny miasta Krakowa Jan Żelazny wysunął na forum Sejmiku
Samorządowego Województwa Krakowskiego postulat utworzenia zintegrowanego
systemu współdziałania i wymiany informacji pomiędzy strażami gmin, Policją, Strażą
Pożarną, Sanepidem, Ochroną Środowiska i innymi jednostkami administracji
samorządowej i rządowej. Zapowiedział ponadto, że jest gotów „uczestniczyć
w precyzowaniu celów tego systemu i w przetestowaniu skuteczności informowania,
podejmowania decyzji i doraźnego usuwania uciążliwości w życiu publicznym
mieszkańców”1191. Odpowiadając na to zapytanie wojewoda Jacek Majchrowski wskazał
na zarządzenie podpisane przez jego poprzednika – Tadeusza Piekarza z 9 czerwca
1993 r., a dotyczące Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Wojewódzkiego
Systemu Ratownictwa oraz Gminnych Systemów Ratownictwa. Do swojego pisma
interpelowany dołączył kopie schematów organizacyjnych i struktur ww. systemów 1192.
Do czwartej kategorii obejmującej sprawy o szeroko rozumianym charakterze
interwencyjnym zaliczyć można interpelację radnego Zbigniewa Fijaka. Zgłoszone przez
niego 20 listopada 1991 r. zapytanie dotyczyło trudnej i – jak to sam określił interpelant
– beznadziejnej sytuacji lokalowej Archiwum Państwowego w Krakowie 1193. Zaraz po
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AZMUWK, UWK, spis 258/16, interpelacja radnego miasta Krakowa Jana Żelaznego do wojewody
krakowskiego Jacka Majchrowskiego zgłoszona 25 III 1996 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. finansowania i liczby etatów w lecznictwie otwartym w związku
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zgłoszonych przez radną Wiesławę Łukaszewską i Zbigniewa Fijaka, nie tylko na tej samej sesji, ale
również ponownie kilka miesięcy później. Zob. AZMUWK, UWK, spis 258/16, interpelacje radnych
miasta Krakowa Wiesławy Łukaszewskiej i Zbigniewa Fijaka do wojewody krakowskiego Jacka
Majchrowskiego zgłoszone 25 III 1996 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego dot. rozkładu redukcji etatów w lecznictwie otwartym; tamże, interpelacja radnego miasta
Krakowa Zbigniewa Fijaka do wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego zgłoszona 3 VI 1996 r.
podczas sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego dot. rozkładu redukcji etatów
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nim, na tej samej sesji krakowskiego sejmiku, głos zabrał wicewojewoda krakowski Józef
Lassota. Podkreślił on, że archiwum działało w Krakowie, na terenie województwa
krakowskiego, dlatego też administracja rządowa w terenie poczuwała się do udzielenia
pomocy w tej faktycznie trudnej sytuacji. Jak jednak zaznaczył, Urząd Wojewódzki
w Krakowie zasadniczo nie dysponował w tamtym czasie wolnymi budynkami1194.
W formalnej, pisemnej odpowiedzi na tę interpelację, wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz w pierwszej kolejności podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami zwierzchni nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym
sprawował Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, będący centralnym organem
administracji państwowej. Natomiast za stan i zabezpieczenie zbiorów Archiwum
Państwowego w Krakowie odpowiadał jego dyrektor. Wobec trudnej sytuacji lokalowej
Urząd Wojewódzki w Krakowie wielokrotnie wskazywał propozycje nowych siedzib,
z uwzględnieniem wymogów, jakie musiał spełniać dany obiekt, niemniej jednak
podjęcie dalszych kroków nie leżało w kompetencjach Wojewody Krakowskiego.
Pomimo tego podjęto starania o przekazanie na cele archiwum kamienicy położonej przy
ul. Orzeszkowej 7. Wymagało to uzgodnień z dyrekcją Drukarni Narodowej, która to
dotąd zajmowała te powierzchnie. Wobec możliwości zrzeczenie się praw do
przedmiotowej nieruchomości w zamian za obniżenie albo całkowite zwolnienie
z czynszu najmu lokalu na os. Hutniczym 7, wojewoda Piekarz zwrócił się w tej sprawie
do Zarządu Miasta Krakowa, który był dysponentem tegoż budynku 1195.
Podczas tej samej, XII sesji Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego zapytanie o charakterze interwencyjnym zgłosił ponadto przywoływany
już wcześniej radny miasta Krakowa Leszek Dzierżanowski. Dotyczyło ono sytuacji
opisanej w jednym z artykułów czasopisma „Niedziela”, który donosił, że w krakowskich
akademikach studenci chcący się uczyć napotykają na poważne trudności i zakłócenia
spokoju ze strony niektórych swoich rówieśników1196. Podobnie i przy tej okazji obecny
na sali wicewojewoda krakowski Jerzy Miller zabrał od razu głos. Mówił, że nie będzie
się ustosunkowywał do tej sprawy, bo jej nie znał, a ponadto domy studenckie podlegały
rektorom, nad którymi z kolei – pod względem kompetencyjnym – nadzór sprawował
właściwy minister, a nie wojewoda1197.
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Warto nadmienić, że interwencyjny charakter miała również interpelacja radnego
miejskiego Michała Garapicha zgłoszona 28 lutego 1994 r. na sesji Sejmiku
Samorządowego Województwa Krakowskiego. Dotyczyła ona uchwalonego przez Radę
Miasta Krakowa planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego zabudowę na
północnym stoku Sowińca1198. Sprawa ta została szczegółowo omówiona przy okazji
analizy realizacji uprawnień nadzorczych wojewodów w poprzednim rozdziale niniejszej
pracy. Odpowiedź wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza datowana na 23 marca
1994 r. odzwierciedlała tamten etap sprawy, a więc umożliwienie Radzie Miasta
Krakowa naprawienia sygnalizowanego przez organ nadzoru błędu we własnym
zakresie1199.
Spośród innych interpelacji autorstwa radnych miejskich – delegatów na Sejmik
Samorządowy i skierowanych do wojewodów krakowskich w latach 1990–1998, których
przedmiotem były interwencje w różnych sprawach, wymienić można ponadto:
–

zapytanie zgłoszone 31 maja 1993 r. przez radnego Zbigniewa Fijaka
dotyczące pozwolenia na budowę stacji obsługi pojazdów przy ul. Pańskiej
w Krakowie i rozlewni Coca-Coli w Niepołomicach w kontekście
oddziaływania tych inwestycji na środowisko i zarazem w zakresie wyboru
przez Urząd Wojewódzki w Krakowie rzeczoznawcy do dokonania takiej
oceny1200,

–

zapytanie Zbigniewa Fijaka, radnego miasta Krakowa, zgłoszone na sesji
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego 29 marca 1994 r.,
w odpowiedzi na które wojewoda Tadeusz Piekarz przedstawił zasady
wydawania identyfikatorów na pojazdy dla osób niepełnosprawnych i określił
środki podejmowane w celu wyeliminowania z ruchu kierowców
nadużywających

uprawnień

wynikających

z

posiadania

takiego

emblematu1201,
1198
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Województwa Krakowskiego dot. oddziaływania niektórych inwestycji na środowisko.
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krakowskiego Tadeusza Piekarza zgłoszona 28 III 1994 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
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–

zapytanie radnego Andrzeja Mikołajewskiego zgłoszone 10 kwietnia 1995 r.
do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza i kuratora oświaty
w Krakowie Jerzego Lackowskiego w sprawie złej sytuacji materialnej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie1202,

–

zapytanie radnego miejskiego Leopolda Zgody z 27 stycznia 1997 r.
dotyczące trudnej sytuacji i przyszłości Wojewódzkiej Kolumny Transportu
Sanitarnego, która działała na prawach zakładu budżetowego1203,

–

zapytanie radnej miasta Krakowa Wiesławy Łukaszewskiej z 24 lutego 1997
r. stanowiące w istocie wniosek o przekazanie przez wojewodę krakowskiego
niezbędnych środków na dokończenie prac konserwatorsko-remontowy
klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej w Krakowie1204,

–

zapytanie z 28 lutego 1994 r. dotyczące wycinki drzew w Krakowie, które do
wojewody Tadeusza Piekarza skierował radny miejski Michał Garapich 1205,

–

zapytanie radnego Ryszarda Bociana z 29 listopada 1993 r. w zakresie
zagrodzenia przez kordon Policji i Wojska drogi mieszkańcom Krakowa pod
Grób Nieznanego Żołnierza podczas manifestacji z okazji Święta
Niepodległości w 1993 r., na które odpowiedział niejako pośrednio

sam radny zwrócił się do wojewody Piekarza z ponownym pytaniem o możliwość poruszania się
samochodami w strefach ograniczonego ruchu w Krakowie. W odpowiedzi na tą interpelację reprezentant
administracji rządowej w województwie krakowskim przytoczył podstawy prawne do wydawania tzw.
wjazdówek i zarazem zapewnił, że wydawane przez Urząd Wojewódzki w Krakowie zezwolenia miały
określony termin ważności, który najczęściej nie przekraczał roku. W ocenie wojewody pozwalało to na
prowadzenie stałej weryfikacji przyznawanych uprawnień. Dodał jednak również, że kontrola samochodów
osobowych oznaczonych emblematami inwalidzkimi nie leżała w gestii wojewody, tym niemniej za
pośrednictwem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zwrócono się do Komendanta
Straży Miejskiej w Krakowie o wzmożenie kontroli w tym zakresie. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/66,
odpowiedź wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 6 IV 1995 r. na interpelację radnego miasta
Krakowa Zbigniewa Fijaka zgłoszoną 28 II 1995 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego dot. zezwoleń dla inwalidów na poruszanie się pojazdami w strefach ograniczonego ruchu
w Krakowie.
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komendant wojewódzki Policki w Krakowie Bogusław Strzelecki, który
zaproponował Radzie Miasta Krakowa powołanie specjalnej komisji mającej
za zadanie wyjaśnić tę sytuację 1206,
–

zapytanie wystosowane 29 kwietnia 1996 r. przez Jana Żelaznego z Rady
Miasta Krakowa dotyczące eskortowania 20 kwietnia tego samego roku
kibiców Hutnika przez Policję1207,

–

zapytanie zgłoszone 20 grudnia 1993 r. przez radnego Ryszarda Bociana,
które dotyczyło – jak się okazało, bezpodstawnego – kwestionowania
legalności uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży alkoholu
w mieście1208,

–

zapytanie Andrzeja Ciepieli z Rady Miasta Krakowa wystosowane
27 października 1997 r. a dotyczące ekranów akustycznych wzdłuż
południowej obwodnicy autostradowej miasta i uciążliwej dla mieszkańców
Olszanicy działalności stacji benzynowej1209,

–

zapytanie radnej miejskiej Wiesławy Łukaszewskiej z 18 maja 1998 r.
w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji stacji benzynowej na os. Bohaterów
Września w Krakowie1210.

Radni miasta Krakowa zgłaszali interpelacje dotyczące również innych spraw bieżących.
Przykładem w tym względzie mogą być podnoszone przez interpelantów kwestie
techniczne, co obrazuje chociażby zapytanie radnego miasta Krakowa Zbigniewa Fijaka
z 30 listopada 1992 r. w sprawie dostępności toalet dla interesantów w Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie1211, która to – swoją drogą została zgłoszona ponownie cztery
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krakowskiego Tadeusza Piekarza zgłoszona 29 XI 1993 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. manifestacji podczas Święta Niepodległości w 1993 r.
1207
AZMUWK, UWK, spis 258/16, interpelacja radnego miasta Krakowa Jana Żelaznego do wojewody
krakowskiego Jacka Majchrowskiego zgłoszona 29 IV 1996 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. eskortowania 20 kwietnia tego samego roku kibiców Hutnika przez
Policję.
1208
AZMUWK, UWK, spis 45/I/32, interpelacja radnego miasta Krakowa Ryszarda Bociana do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza zgłoszona 20 XII 1993 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. legalności uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży alkoholu
w mieście.
1209
AZMUWK, UWK, spis 396/52, s. 553 i n., 587, 605.
1210
AZMUWK, UWK, spis 396/50, s. 351 i n., 423. Warto odnotować, że w udzielenie odpowiedzi na tę
interpelację zgodnie z kompetencjami zaangażowany został również prezydent Krakowa Józef Lassota,
który omówił sprawę pod kątem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
Zob. AZMUK, UWK, spis 396/50, s. 465–469.
1211
AZMUWK, UWK, spis 45/I/23, s. 230, 233 i n.
327

lata później – w październiku 1996 r.1212, czy też podobna interpelacja Michała Garapicha
z Rady Miasta Krakowa zgłoszona 28 lutego 1994 r. i dotycząca niewłaściwie działającej
windy w jednym ze skrzydeł siedziby Urzędu przy ul. Basztowej w Krakowie1213.
Warto nadmienić, że w ciągu analizowanych w niniejszej pracy przeszło 8 lat na
forum Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego zgłaszano ponadto,
niemieszczące się w wymienionych powyżej kategoriach, interpelacje zawierające uwagi
o charakterze personalnym. Przykładem może być wystąpienie radnego miasta Krakowa
Jana Żelaznego z marca 1996 r. Chcąc oddać istotę tej sprawy warto dosłownie zacytować
słowa tego delegata: „co mnie szalenie zaniepokoiło w czasie wystąpień pana wojewody
na Sejmiku, w czasie licznych wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych, których
w tym czasie udzielał, to pewna – no, nie wiem – może to nazwę słowem niefrasobliwość
w jego ocenie tego, czym chciałby się zająć i co robić. Używając nieco mocniejszego
słowa, powiedziałbym, że odniosłem wrażenie, że pan prof. Majchrowski kandyduje do
tej funkcji trochę na zasadzie zabawy” 1214.
Analizując interpelacje zgłaszane do wojewodów krakowskich przez delegatów
na Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego warto przytoczyć jeszcze kilka
w pewnym sensie osobliwych przypadków. Z pozoru wydawać się może, że sprawa nie
wpisuje się w przedmiot rozważań w tym podrozdziale, gdyż autorem zapytania,
o którym mowa, był Krzysztof Wilk – radny gminy Radziemice. 28 lutego 1995 r.
podczas VI sesji II kadencji Sejmiku Samorządowego zapytał on wojewodę o wysokość
opłat skarbowych na placach targowych, ze szczególnym uwzględnieniem Placu
Imbramowskiego w Krakowie. W związku z tym, że materia ta nie leżała
w kompetencjach administracji rządowej w terenie, lecz samorządu miasta,
wicewojewoda krakowski Jerzy Miller skierował pismo do prezydenta Krakowa Józefa
Lassoty z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, o czym poinformował również
samego interpelanta1215.
1212

AZMUWK, UWK, spis 258/16, interpelacja radnego miasta Krakowa Zbigniewa Fijaka do wojewody
krakowskiego Jacka Majchrowskiego zgłoszona 29 IV 1996 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. dostępności toalet w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
1213
AZMUWK, UWK, spis 45/I/48, interpelacja radnego miasta Krakowa Michała Garapicha do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza zgłoszona 28 II 1994 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. windy w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
1214
AZMUWK, UWK, spis 258/16, interpelacja radnego miasta Krakowa Jana Żelaznego do wojewody
krakowskiego Jacka Majchrowskiego zgłoszona 25 III 1996 r. podczas sesji Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego dot. sposobu sprawowania przezeń funkcji wojewody.
1215
AZMUWK, UWK, spis 45/I/66, pismo wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 3 IV 1995 r. dot. interpelacji radnego gminy Radziemice Krzysztofa Wilka
zgłoszonej 28 II 1995 r. na sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego dot. opłat
skarbowych na placach targowych. Co ciekawe, sprawa ta miała swoją kontynuację na jednej z kolejnych
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Podobna sytuacja miała miejsce jeszcze kilkukrotnie, chociażby na przełomie
marca i kwietnia 1997 r. w przypadku interpelacji krakowskiego radnego Mariana
Zieleniaka dotyczącej funkcjonowania i planów rozbudowy tegoż samego Placu
Imbramowskiego1216, a także pod koniec 1997 r. w zakresie zapytania Jerzego
Spolitakiewicza z Rady Miasta Krakowa, które dotyczyło sytuacji mieszkaniowej osób
prowadzących rodzinne domy dziecka w Krakowie. W tym względzie interpelacja została
przekierowana do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty ze względu na obowiązującą
wówczas nowelizację ustawy miejskiej, zgodnie z którą placówki opiekuńczowychowawcze zostały przejęte przez samorząd miasta1217. Ten sam radny 2 marca
1998 r. pytał wojewodę Ryszarda Masłowskiego o przyczyny złego oświetlenia ulic
i przejść dla pieszych oraz znikomej trwałości oznakowania poziomego jezdni na
obszarze miasta. Zgodnie z kompetencją interpelacja ta została – podobnie, jak
poprzednie – przekazana do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty1218. Taki sam tryb
załatwienia sprawy zastosowano przy jeszcze jednej interpelacji tego samego radnego
miejskiego Jerzego Spolitakiewicza, którą zgłosił 6 kwietnia 1998 r., a która dotyczyła
wniosku o dokonanie zmian organizacji ruchu w Krakowie 1219. Tym samym, jak można
dostrzec, analizowane w niniejszej rozprawie relacje pomiędzy tymi dwoma ośrodkami
władzy lokalnej zrealizowały się na jeszcze innej płaszczyźnie 1220.
Reasumując, w ciągu pierwszej kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego, tj. w latach 1990–1994 delegaci reprezentujący poszczególne gminy
zaadresowali do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza łącznie 181 interpelacji. Na

sesji Sejmiku. Radny Wilk 27 XI 1995 r. postanowił ponownie dopytać wojewodę o tę sprawę. Tak samo,
jak w poprzednim przypadku, interpelacja ta została 12 XII 1995 r. przekazana – zgodnie z kompetencjami
– do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty. Zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/66, pismo dyrektora Wydziału
Organizacji i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Mirosława Chechelskiego do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 12 XII 1995 r. dot. interpelacji radnego gminy Radziemice Krzysztofa Wilka
zgłoszonej 18 IX 1995 r. na sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego dot. opłat
skarbowych na placach targowych.
1216
AZMUWK, UWK, spis 396/52, s. 227–229, 237–239.
1217
Tamże, s. 627, 633.
1218
AZMUWK, UWK, spis 396/50, s. 143.
1219
Tamże, s. 158 i n., 203–209.
1220
Co ciekawe, zdarzały się również podobne przypadki w ramach odwrotnych kontaktów, kiedy to
krakowscy radni kierowali interpelacje do prezydenta miasta, które to dotyczyły spraw przynależnych
według kompetencji do wojewody. Przykładem mogą być chociażby:
zapytanie radnego Mieczysława Majchera z 12 IV 1991 r. w przedmiocie programu ochrony
środowiska w mieście Krakowie, zob. AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 107–113,
zapytanie radnego Jerzego Grzymka z 20 XI 1996 r. związane z wywłaszczeniem terenu
przewidzianego pod budowę napowietrznej linii energetycznej, zob. AZMUWK, UWK, spis 396/47,
s. 2,
zapytanie radnego Bogusława Krasnowolskiego z 17 VI 1998 r. dotyczące Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie, zob. AZMUWK, UWK, spis 396/46, s. 305–311.
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56 zapytań radnych właściwym do przygotowania projektu odpowiedzi był Wydział
Rozwoju i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na kolejne 22 interpelacje
– Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, na 21 – Wydział Zdrowia, a na 20 – Wydział
Finansowo Księgowy1221. Co ciekawe, podczas drugiej kadencji Sejmiku pod adresem
wojewodów zgłoszono w zasadzie bardzo podobną liczbę interpelacji. Łącznie, do
28 kwietnia 1998 r. było ich 180, z czego 59 trafiło do Wydziału Komunikacji
i Infrastruktury Technicznej, 28 do Wydziału Zdrowia, 16 do Wydziału Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a 14 do Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej1222.
W 8 przypadkach konieczne było równoległe współdziałanie kilku wydziałów i jednostek
równorzędnych w celu ustosunkowania się do zapytania. W tym samym okresie, czyli
w latach 1994–1998, z ogólnej liczby 58 delegatów na Sejmik Samorządowy
Województwa Krakowskiego z prawa zgłoszenia interpelacji skorzystało 39 radnych.
W gronie trzech najbardziej aktywnych interpelantów znalazło się dwóch przedstawicieli
krakowskiego samorządu terytorialnego – radny miasta Krakowa Jan Żelazny, który
zgłosił 28 zapytań, co stanowiło ponad 15,6% ogółu, a także Jerzy Spolitakiewicz, który
wystosował 11 interpelacji, co dawało odsetek prawie 6,2% 1223.

5.2. WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWYWANIU
PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
STRATEGICZNYCH

5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KRAKOWA
Kolejne plany ogólne zagospodarowania przestrzennego, które w zasadzie od II wojny
światowej stanowiły kluczowy dokument planistyczny określający rozwój przestrzenny

1221

AZMUWK, UWK, spis 396/50, s. 317.
Należy zauważyć, że raport podsumowujący rozpatrywanie interpelacji zgłoszonych w drugiej kadencji
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego przygotowany został zanim odbyły się wszystkie
sesje. Z tego powodu należy doliczyć jeszcze kilka zapytań, które zostały jeszcze wystosowane do 19 VI
1998 r.
1223
AZMUWK, UWK, spis 396/50, s. 293–311.
1222
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miasta, wyznaczały kierunki polityki zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
Ostatnim

takim opracowaniem

sporządzonym przed

zmianami

systemowymi

zapoczątkowanymi w 1989 r. był Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa z 1988 r. przygotowany przez zespół Zygmunta
Ziobrowskiego1224. U progu III Rzeczypospolitej temat ten ponownie zyskał na
aktualności, a uzgodnienia dotyczące założeń planu zagospodarowania przestrzennego
miały na tyle duże znaczenie, że zaangażowane w nie były nie tylko miejskie władze
samorządowe, ale również przedstawiciele administracji rządowej w województwie
krakowskim z kolejnymi wojewodami na czele.
Dnia 5 lipca 1991 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w której stwierdziła
konieczność przystąpienia do dokonania zmian w planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, który został zatwierdzony w 1988 r. Krakowscy radni
zastrzegli, że celem sporządzonego opracowania miało być m.in. zabezpieczenie pasów
wentylacyjnych i ochrony zasobów przyrody, a także dopuszczenie zabudowy na
niektórych terenach przeznaczonych dotychczas pod zieleń i rolnictwo. W uchwale
podkreślono również, że „ze względu na zakres przedmiotowy zamierzonych zmian,
szczególną uwagę należy zwrócić na konsultacje i uzgodnienia z organami właściwymi
w sprawach ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych oraz warunków sanitarnoepidemiologicznych”1225.
W efekcie tego wiceprezydent Krakowa Janusz Gładyszowski 31 października
1991 r. wystosował do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza pismo, w którym
poinformował o podjętej przez radnych uchwale i udostępnił komunikat, jaki na tę
okoliczność został opublikowany w lokalnej prasie. Zaznaczył, że w tamtym momencie
najistotniejszym zadaniem było zgromadzenie materiałów wyjściowych, które
okazywały się niezbędne do sporządzenia aktualizacji planu zagospodarowania
przestrzennego miasta. W związku z tym strona samorządowa zwróciła się do
przedstawiciela rządu w terenie z prośbą o przekazywanie do Urzędu Miasta Krakowa

1224

I. Sykta, Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, „Czasopismo Techniczne” 2008,
z. 1–A, s. 51–67; Uchwała nr XXXVII/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia
1988 r. w sprawie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
(Dz. Urz. Woj. Krak. nr 12 poz. 62 i z 1990 r. nr 27 poz. 214).
1225
Uchwała nr XXVII/185/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3530, dostęp: 25 IV 2019 r.
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wniosków, uwag i propozycji dotyczących przedsięwzięć rządowych, które powinny być
uwzględnione w toku przedmiotowych prac1226.
W odpowiedzi na ten apel 22 listopada 1991 r. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Jerzy Miller zobowiązał podległą mu kadrę kierowniczą do podjęcia
stosownych działań. Ze względu na ich przedmiot, miały być one uzgadniane z dyrekcją
Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej1227.
W rezultacie tych poczynań w 1993 r. Zarząd Miasta Krakowa opublikował raport
pt. Polityka inwestycji gminnych i rządowych dla miasta Krakowa. Motywacją do
opracowania tego dokumentu było m.in. określenie zasad i ustalenie niezbędnych rezerw
terenowych pod planowane przedsięwzięcia strategiczne na obszarze objętym
miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego, które miały być
realizowane zarówno przez władze samorządowe, jak i rządowe1228.
W dniu 30 kwietnia 1993 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę zmieniającą
dotychczas obowiązujący analogiczny akt prawa miejscowego z 1988 r. ustanawiający
plan zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazano w poprzednim rozdziale 1229,
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz w trybie nadzoru stwierdził 11 czerwca 1993 r.
nieważność jej części, która to dotyczyła przeznaczenia pod budownictwo rodzinne
oznaczone na rysunku planu symbolem M4 1230. W odpowiedzi na to radni miejscy podjęli
kolejną uchwałę w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego 1231.
Zanim została podjęta finalna uchwała w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, odbywały się spotkania na linii Urząd Miasta Krakowa
– Urząd Wojewódzki w Krakowie. Taka narada odbyła się, przykładowo, 17 lutego
1994

r.,

bezpośrednio

po

posiedzeniu

Miejskiej

Komisji

Urbanistyczno-

Architektonicznej. W spotkaniu uczestniczył odpowiedzialny za opracowanie planu
1226

AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 265. Wykonanie opracowania zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego Krakowa zostało zlecone Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie,
który tym samym stał się jednostką wiodącą i odpowiedzialną za całokształt prac. Generalnym
koordynatorem został dyrektor tej jednostki – dr. inż. Zygmunt Ziobrowski.
1227
AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 261.
1228
AZMUWK, UWK, spis 387/7, s. 154–205.
1229
W rozdziale 4.1.3. niniejszej pracy omówiono szerzej sprawę tzw. Sikornika i kontrowersje związane
z uchwalonym przez radnych miejskich planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczał
zabudowę w tym atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie obszarze.
1230
Uchwała nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie miejscowego planu ogólnego…
1231
Uchwała nr LXXXVI/561/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie złożenia
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego
ON.P-0915/25/93 z dnia 11 czerwca 1993 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXXI/523/93 Rady
Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r., BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3901, dostęp: 25 IV 2019 r.
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dr inż. Zygmunt Ziobrowski z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
w Krakowie1232. Ostatecznie plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony
w listopadzie 1994 r.1233
Na końcu tej części podrozdziału zasadne będzie uzupełnić, że zagadnienie
zagospodarowania przestrzennego zostało – jako jeden z kilku kluczowych tematów –
ujęte również w szerszym raporcie, który w listopadzie 1995 r. opracowali pracownicy
Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa i przedłożyli Zarządowi Miasta
Krakowa. Wobec powyższego prezydent Józef Lassota zwrócił się wówczas do
wojewody z pismem, w którym wskazał, że reprezentowane przez niego władze miejskie
przygotowały projekty trzech kompleksowych dokumentów: planu społecznogospodarczego Krakowa na lata 1996–2000, programu gospodarczego na rok 1996
i programu inwestycyjnego na lata 1996–2000. Jak przekonywał włodarz miasta,
opracowanie to miało określać działania stanowiące realizację głównego celu rozwoju
Krakowa, którym była poprawa jakości życia mieszkańców oraz przywrócenie miastu
wysokiej rangi uznanego na świecie ośrodka kultury, sztuki i nauki, jak również
nowoczesnego centrum turystyki i życia gospodarczego. Prezydent Krakowa Józef
Lassota udostępnił projekty wspominanych dokumentów i zarazem zaprosił wojewodę
krakowskiego Tadeusza Piekarza do zgłoszenia swoich uwag. Jak podkreślał „miałoby to
istotne znaczenie dla wartości opracowania” 1234.

5.2.2. MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Przekonanie o tym, że „dysponowanie zorganizowaną, aktualną i szybko dostępną
informacją przestrzenną było istotnym warunkiem realizacji zadań administracji
rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju aglomeracji krakowskiej” 1235, stanowiło
podstawę do podpisania porozumienia pomiędzy wojewodą krakowskim Tadeuszem
Piekarzem a prezydentem miasta Józefem Lassotą1236. Sygnowane 7 kwietnia 1993 r.
1232

AZMUWK, UWK, spis 387/7, s. 415.
Uchwała nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=55356, dostęp: 25 IV 2019 r.
1234
AZMUWK, UWK, spis 387/12, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 24 XI 1995 r. dot. planu społeczno-gospodarczego Krakowa na lata
1996–2000, programu gospodarczego na rok 1996 i programu inwestycyjnego na lata 1996–2000.
1235
AZMUWK, UWK, spis 387/8, s. 341.
1236
Warto odnotować, że choć porozumienie podpisał prezydent Józef Lassota, to po ukonstytuowaniu się
władz miasta Krakowa po przeprowadzeniu jesiennych wyborów samorządowych w 1994 r.
odpowiedzialnym za wdrażanie Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej został Krzysztof Görlich
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dwustronne uzgodnienia, ujęte w stosunkowo obszernym dokumencie złożonym
z 21 paragrafów, dotyczyły zasad współpracy przy tworzeniu i organizowaniu
Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie miasta Krakowa. Pilne
podjęcie tego rodzaju wspólnych działań i koordynacji podległych służb w tym zakresie
zostało przez strony uznane za konieczność – głównie z tego powodu, że system miał być
„podstawą do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym
i gospodarczym oraz pomocą w planowaniu i rozwoju aglomeracji krakowskiej” 1237.
Należy podkreślić, że przed podpisaniem tych dwustronnych uzgodnień na linii
administracja rządowa w terenie – samorząd terytorialny Rada Miasta Krakowa podjęła
stosowną uchwałę. W dokumencie tym datowanym na 22 stycznia 1993 r. radni miejscy
oficjalnie wyrazili zgodę na przystąpienie miasta Krakowa do tworzenia wspólnie
z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej
dla terenu miasta Krakowa i powierzyli Zarządowi Miasta Krakowa wykonanie tej
uchwały1238.
Dalsze zapisy cytowanego porozumienia regulowały m.in. zgodność tworzonego
systemu z warunkami opracowanymi przez Głównego Geodetę Kraju i zaakceptowanymi
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Określono warstwy
informacyjne ujęte w części opisowej: osnowę geodezyjną, ewidencję gruntów,
ewidencję budynków, sieć ulic, plany zagospodarowania przestrzennego i ich realizacje
oraz ewidencję sieci uzbrojenia terenu. W kolejnych etapach w ramach rozbudowy tego
projektu planowano uzupełnić dane dotyczące środowiska przyrodniczego oraz warstwę
obejmującą zagadnienia społeczne i gospodarcze1239.
Koordynowanie prac związanych z tworzeniem Małopolskiego Systemu
Informacji Przestrzennej powierzono Kazimierzowi Bujakowskiemu z Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie. Samorząd miasta Krakowa miał natomiast reprezentować
powołany w tym celu pełnomocnik Tadeusz Chrobak. Należy jeszcze wspomnieć
o uzgodnionym podziale finansowania przedsięwzięcia. Administracja rządowa w terenie
miała ponieść koszty udostępnienia danych z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjno-

– wiceprezydent ds. rozwoju gospodarczego i przestrzennego, kultury i promocji. Zob. Raport o Stanie
Miasta 1994. Administracja państwowa i samorządowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl
/?dok_id=29098, dostęp: 15 IV 2019 r.
1237
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Uchwała nr LXXI/482/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie przystąpienia do
Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3823, dostęp: 13 IV 2019 r.
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Kartograficznego w celu zbudowania części graficznej bazy danych, która miała
obejmować granice działek, budynki, klasy bonitacyjne gruntów oraz użytki. Miasto
Kraków zobowiązało się natomiast zapłacić za wprowadzenie części opisowej ewidencji
gruntów i budynków oraz części graficznej warstw, które nie stanowiły Wojewódzkiego
Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego1240.
Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do ścisłej współpracy w celu
utrzymania założonych baz w stanie aktualności. Z tego względu przynajmniej raz na
kwartał miały się odbywać spotkania zorganizowane przez koordynatora służące
dokonaniu oceny realizacji postanowień podpisanych uzgodnień. Na końcu zastrzeżono,
że omawiany dokument będzie obowiązywał do końca 1998 r.1241
Po roku, 25 kwietnia 1994 r. prezydent Lassota i wojewoda Piekarz podpisali
aneks do pierwotnego tekstu porozumienia. Na jego mocy do grona pełnomocników po
stronie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dopisano Władysława Mierzwę.
Wprowadzono również zapis, zgodnie z którym harmonogramy prac w ramach tworzenia
Małopolskiego Systemu Informacji przestrzennej miały być zatwierdzane przez
Wojewodę Krakowskiego i Prezydenta Miasta Krakowa1242.
Pod koniec 1994 r. urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
zaprezentowali raport podsumowujący stan prac związanych z tworzeniem omawianego
Systemu. Zapowiedziano wtedy, że w pierwszej kolejności był on tworzony na terenie
miasta, a w dalszych etapach obejmie również pozostały obszar województwa.
Rozważano również powołanie spółki zawiązanej przez Wojewodę Krakowskiego
i Prezydenta Miasta Krakowa z udziałem innych podmiotów gospodarczych, a także
utworzenie rady naukowo-technicznej, która miałaby być ciałem doradczym
i opiniującym1243.
Tworzenie Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej realizowało się na
dwóch równoległych płaszczyznach – w sferze koncepcyjno-projektowej i w zakresie
wypełniania baz danych. W pierwszym obszarze stan prac u progu 1995 r. określono jako
zaawansowane i w zasadzie dobiegające końca. Natomiast w drugim przypadku
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powoływana była wspólna komisja przetargowa, w skład której wchodził koordynator – jako
przewodniczący, dwóch pełnomocników oraz po dwóch przedstawicieli Wojewody Krakowskiego
i Prezydenta Miasta Krakowa w roli członków.
1243
AZMUWK, UWK, spis 387/8, s. 332–340.
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wspominany proces był długotrwały i kosztowny. Udało się jednak ukończyć
zbudowanie warstwy sieci ulic w mieście na bazie mapy zasadniczej w skali 1:500, która
obejmowała zarówno część graficzną (krawędzie jezdni i osie ulic), jak i część opisową
(nazwy ulic, szerokość pasa jezdni wraz z długością odcinków pomiędzy tzw. węzłami).
Osoby nadzorujące tworzenie systemu stwierdzały, że realizacja podstawowych zadań
w ramach tego projektu uwarunkowana była m.in. stopniem informatyzacji potencjalnych
partnerów, możliwością fizycznego połączenia rozproszonych baz danych i przesyłania
danych na odległość, wolą współdziałania uczestników i koniecznością pozyskania
niezbędnych

środków

finansowych,

zarówno

ze

źródeł

krajowych,

jak

i zagranicznych1244.
W kolejnych latach następował systematyczny rozwój systemu. W 1995 r.
zainicjowano bowiem realizację projektu o nazwie „Komputerowy Atlas Województwa
Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej”.
Wykonawcą był Wojewoda Krakowski, a realizatorami Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie oraz Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej przy współpracy
Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1245. W 1995 r. samorząd
miasta Krakowa przeznaczył na wdrażanie systemu 175 tys. złotych 1246, a rok później
wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie 959 tys. złotych1247.
Do marca 1997 r. przeszkolonych zostało 10 pracowników samorządowych
w zakresie obsługi dedykowanego programu komputerowego. Urząd Miasta Krakowa
zakupił ponadto 12 stacji graficznych, 2 serwery bazy danych grafiki oraz 2 zewnętrzne
dyski pamięci o pojemności 2 GB. W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dokonano
analogicznych zakupów i przeprowadzono odpowiednie szkolenia dla 5 pracowników.
W raporcie podsumowującym wdrażanie omawianego projektu z perspektywy marca
1997 r. odnotowano, że „zostały już gromadzone dane mogące służyć administracji
rządowej i samorządowej w realizacji niektórych ich działań” 1248.
Rok 1997 był również o tyle istotny, że właśnie wtedy, w wyniku uzgodnień
z koordynatorem Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej powołano specjalne
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gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Krakowa. Wyrażały to dwie uchwały
podjęte przez miejskich radnych – z 29 października 1997 r. o powołaniu Miejskiego
Zarządu Baz Danych1249 i z 17 grudnia 1997 r. o nadaniu tejże jednostce statutu1250.
Według stanu na 1998 r. omawiany System składał się z kilkunastu warstw. Ich
szczegółowe wyliczenie zawiera się w poniższej tabeli.

Tabela 37. Warstwy znajdujące się w bazie Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(według stanu na 1998 r.)

Warstwa

Obszar

ewidencja gruntów – część opisowa

obszar całego miasta

ewidencja gruntów – część graficzna

60% obszaru miasta

graficzna część ewidencji budynków

obszar całego miasta

ewidencja uzbrojenia terenu

obszar byłej dzielnicy Nowa Huta

ewidencja ulic

obszar całego miasta

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszar całego miasta

granice byłych czterech dzielnic miasta

obszar całego miasta

granice osiemnastu dzielnic pomocniczych

obszar całego miasta

granice obwodów wyborczych

obszar całego miasta

granice obrębów geodezyjnych

obszar całego miasta

granice jednostek urbanistycznych

obszar całego miasta

granice rejonów statystycznych

obszar całego miasta

granice obwodów spisowych

obszar całego miasta

granice jednostek komunikacyjnych

obszar całego miasta

placówki służby zdrowia

obszar całego miasta

sieć szkół podstawowych

80% obszaru miasta

sieć hydrografii o stopniu szczegółowości
odpowiadającej mapie w skali 1:500

obszar całego miasta

obszary chronione

–

ścieżki rowerowe

–

1249
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linie projektowanego szybkiego tramwaju

–

Źródło: Raport o Stanie Miasta 1998. Zarządzanie Miastem, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/?dok_id=29062, dostęp: 15 IV 2019 r.

Powyższe dane dowodzą wysokiego poziomu zaawansowania prac nad tworzeniem
Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W 1998 r. na listopadowym
posiedzeniu Kolegium Wojewody podjęto decyzję, że ze względu na ważność
problematyki porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta
Krakowa zawarte w 1993 r. zostało przedłużone do 2001 r.1251

5.2.3. KRAKOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE
Reprezentujące administrację rządową władze województwa krakowskiego, w którym
ponad 60% ludności stanowili mieszkańcy stołecznego Krakowa, realizowały wspólnie
ze stroną samorządową szereg działań o charakterze strategicznym. W latach 90. XX w.
jedną z kluczowych inwestycji w mieście pozostawało Krakowskie Centrum
Komunikacyjne, które obejmowało obszar w ścisłym centrum, w bezpośrednim
sąsiedztwie Dworca Głównego. Teren ten zamykał obręb podstawowych ciągów
komunikacyjnych tej części Krakowa: al. 29 Listopada, ul. Warszawska, ul. Lubicz,
ul. Lubomirskiego i al. Beliny Prażmowskiego. Należy mieć świadomość, że realizację
projektu, zgodnie z koncepcją Romualda Loeglera, rozpoczęto już w latach 70. XX w.,
a ukończenie prac zaplanowano na 1991 r. Jak dowiodły późniejsze doświadczenia
zamiary te okazały się zbyt ambitne, a głównym źródłem poważnych opóźnień był brak
odpowiednich środków wobec dużej kosztochłonności przedsięwzięcia 1252. Kolejne
dziesięciolecia, w tym kluczowa w kontekście niniejszej pracy pierwsza dekada
III Rzeczpospolitej, przyniosły więc rozliczne ustalenia dotyczące przeprowadzania
kolejnych etapów inwestycji. Nie obyło się również bez nowelizacji dotychczasowych
projektów1253.
Bezpośrednio po ukształtowaniu władz samorządowych Krakowa i administracji
rządowej w województwie krakowskim na jednym z pierwszych Kolegiów Wojewody –
25 września 1990 r. postanowiono o zainicjowaniu dwustronnych rozmów dotyczących
1251

AZMUWK, UWK, spis 396/33, s. 49–55.
Raport o Stanie Miasta 1991. Infrastruktura techniczna, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=29176, dostęp: 6 IV 2019 r.
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Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK), w: Encyklopedia Krakowa…, s. 498 i n.
1252

338

finansowania wspólnie z samorządem miasta najważniejszych inwestycji. Wśród nich,
obok Lotniska Balice i programu Raba II, znalazło się Krakowskie Centrum
Komunikacyjne. Do negocjacji ze strony rządowej wytypowani zostali dyrektorzy
wydziałów merytorycznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Piotr Małecki stojący
na czele Wydziału Polityki Regionalnej i Marian Molo reprezentujący Wydział
Finansowo-Księgowy. Realizacja tych projektów, a także innych inwestycji
wojewódzkich, miała być ponadto tematem spotkania z przedstawicielami Ministerstwa
Komunikacji, którzy to zostali zaproszeni do Krakowa na 20 października 1990 r.1254
Ze strony samorządowej za obsługę projektu Krakowskiego Centrum
Komunikacyjnego odpowiadała Krakowska Dyrekcja Inwestycji. Była to jednostka
podległa bezpośrednio Zarządowi Miasta Krakowa. W jej skład wchodziło 5 oddziałów,
z czego przedmiotem działania jednego spośród nich były właśnie sprawy związane
z przygotowywaniem i realizacją inwestycji1255.
W 1991 r. powołano Radę Inwestycji, której celem było zintegrowanie szeregu
działań związanych z realizacją tego kluczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W skład tego gremium weszli przedstawiciele trzech strategicznych podmiotów –
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz reprezentujący Skarb Państwa, Krzysztof
Bachmiński – prezydent Krakowa stojący na czele władz samorządowych i dyrektor
naczelny Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie Janusz
Kłodos1256.
Prace związane z przebudową układu i systemu komunikacyjnego miasta ruszyły
już na samym początku lat 90. XX w. W 1991 r. wykonano pierwsze roboty, głównie
w zakresie budowy tuneli pod Dworcem Głównym, płyty znajdującej się nad peronami
oraz magistrali cieplnej na odcinku do Ronda Mogilskiego. Całość prac w tamtym roku
pochłonęła 57,6 mld złotych, z czego wkład z budżetu miasta Krakowa wyniósł 21,8 mld
złotych1257.
Prace kontynuowano w kolejnych latach. Tym niemniej, wobec trudności
finansowych wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowę Krakowskiego
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Centrum Komunikacyjnego już w 1992 r. przygotowywano się do powołania spółki
zajmującej się realizacją tej inwestycji i – co ważniejsze – pozyskaniem niezbędnego
kapitału inwestycyjnego. Jej udziałowcami miał być Skarb Państwa reprezentowany
przez Wojewodę Krakowskiego, Miasto Kraków i Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie
Koleje Państwowe, a dokładniej Południowa Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
w Krakowie 1258. 21 lipca 1992 Rada Miasta Krakowa podjęła stosowną uchwałę, na mocy
której wyraziła zgodę na przystąpienie samorządu Krakowa do tego przedsiębiorstwa.
Zaznaczono przy tym, że na ten cen z budżetu miasta przeznaczone zostanie 300 mln
złotych1259.
Powyższe zamierzenia ziściły się 30 listopada 1993 r., kiedy to udziałowcy
Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
podpisali akt notarialny. Przedmiotem działania tego podmiotu było „zaprogramowanie,
realizacja i użytkowanie kompleksu inwestycyjnego (…) w celu promocji gospodarczej
i kulturalnej Krakowa oraz usprawnienia ruchu turystycznego”1260. Zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami, każdy udziałowiec spółki wniósł kapitał zakładowy
w takiej samej wysokości 300 mln złotych, dzięki czemu ostatecznie zamknął się on
w łącznej kwocie 900 mln złotych1261. Finalnie, wpis tej nowej firmy deweloperskiej do
Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w maju 1994 r.1262
W tym samym roku na budowę nowego układu komunikacyjnego wydano łącznie
205 mld starych złotych, z czego władze miasta Krakowa dołożyły do tej puli około
22 mld starych złotych. W 1994 r. zorganizowano konkurs na wizję urbanistyczną
terenów wchodzących w skład Centrum, którym w planie zagospodarowania
przestrzennego przyznany został status obszaru strategicznego 1263. Efektem tych prac
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były plany koordynacyjne opracowane przez zespoły architektów Romualda Loeglera
i Aleksandra Böhma1264.
W 1995 r. budowa Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego była przedmiotem
zainteresowania dwóch delegacji rządowych. 27 marca tego roku w województwie
krakowskim przebywał wiceminister transportu i gospodarki Zenon Dereszkiewicz. Po
zapoznaniu się ze stanem najważniejszych inwestycji komunikacyjnych wziął udział
w briefingu prasowym1265. Kilka miesięcy później do Krakowa przybył premier Józef
Oleksy, który wizytował Hutę im. Tadeusza Sendzimira, a także omawiał z wojewodą
krakowskim

Józefem

Piekarzem

realizację

budowy

Krakowskiego

Centrum

Komunikacyjnego. Przy tej okazji potwierdzono, że realizacja tego kluczowego
przedsięwzięcia miała trzy zasadnicze cele:
1. odsunięcie ruchu od zabytkowego centrum miasta,
2. usprawnienie

komunikacji

kolejowej

i

dalekobieżnej

komunikacji

autobusowej,
3. komercyjne zagospodarowanie terenów otaczających centrum1266.
W związku z realizacją inwestycji na 1995 r. zaplanowano wydatki w wysokości
około 50 mln nowych złotych, z założeniem, że wkład strony samorządowej wyniesie
nieco ponad 6,6 mln złotych1267. Rok później, 18 grudnia 1996 r. nastąpiły zmiany
w składzie zarządu spółki Krakowskie Centrum Komunikacyjne 1268, a zgromadzenie
wspólników podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o 150 tys. złotych.
Na tę kwotę złożyły się równe wkłady wniesione przez 3 strategicznych udziałowców –
Skarb Państwa, Miasto Kraków i Polskie Koleje Państwowe1269.
Następne lata przynosiły stopniowo kolejne etapy inwestycji. We wrześniu
1996 r. z udziałem wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera i wiceprezydenta
Krakowa Krzysztofa Görlicha uroczyście oddano do użytku parking na płycie nad
1264
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peronami Dworca Głównego. Mogło się na nim pomieścić 600 samochodów1270. Nie
obyło się jednak bez komplikacji. Pod koniec 1996 r. lokalne media alarmowały, że
kontynuowanie tej jednej z najważniejszych inwestycji w mieście jest zagrożone.
Powodem miało być nieotrzymanie niezbędnych gruntów stanowiących dotąd własność
Polskich Kolei Państwowych. Jak relacjonował Kazimierz Bujakowski – dyrektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
„postępowanie uwłaszczeniowe terenów kolejowych zostało rozpoczęte w 1993 r.
Dotychczas wydano 7 decyzji, które PKP zaskarżyła” 1271. Wojewoda krakowski Jacek
Majchrowski uznał, że roszczenia Kolei dotyczące bezpłatnego uwłaszczenia części
gruntów były bezpodstawne, w związku z czym postanowił przekazać sprawę do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgromadzenie wspólników zaproponowało
natomiast rozszerzenie listy udziałowców spółki Krakowskie Centrum Komunikacyjne
o nowych, zagranicznych inwestorów1272.
Dnia 13 grudnia 1997 r. odbyło się w Krakowie spotkanie z udziałem ministra
transportu

i

gospodarki

morskiej

Eugeniusza

Morawskiego,

wicewojewody

krakowskiego Jerzego Millera i prezydenta miasta Józefa Lassoty1273. Omówiono w jego
trakcie realizację kluczowych inwestycji, w tym również dalsze etapy budowy
Krakowskiego

Centrum Komunikacyjnego.

Ustalono,

że od Polskich

Kolei

Państwowych na rzecz Skarbu Państwa wykupione zostanie prawo do wieczystego
użytkowania pod dworce komunikacji autobusowej. Strona rządowa zagwarantowała
również, że rzeczone zadanie zostało wpisane na listę inwestycji centralnych
w projektach ustaw budżetowych na lata 1998 i następne 1274.
W 1997 r. sporządzono i zatwierdzono Studium przedprojektowe. Koncepcja
programowa dla inwestycji komunikacyjnych i infrastruktury technicznej na terenie
Centrum Komunikacyjnego w Krakowie, które określało dane techniczne i kosztorys
poszczególnych części całego przedsięwzięcia. Do tego czasu przebudowano również
w znacznej mierze perony na dworcu i układ torowy. W stanie surowym został oddany
tunel drogowy i fragment tunelu tramwajowego na wysokości przystanku podziemnego.
Natomiast w zakresie zagospodarowania terenów komercyjnych po zachodniej stronie
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dworca zorganizowano przetarg, który pozwolił wyłonić firmę posiadającą status
inwestora strategicznego 1275. Do końca 1998 r. – kluczowego w kontekście tematu
niniejszej pracy – zdążono wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji pn. „Etap I przedsięwzięcia inwestycyjnego. Budowa obiektów
kubaturowych w południowo-wschodniej części obszaru Krakowskiego Centrum
Komunikacyjnego”1276.
W ocenie ówczesnego wojewody krakowskiego Ryszarda Masłowskiego waga
i znaczenie tej inwestycji powodowało napięcia pomiędzy partnerami, którzy byli
zaangażowani w jej realizację. Nie ulegało jednak wątpliwości, że powinnością
administracji rządowej w terenie było wspieranie budowy Krakowskiego Centrum
Komunikacyjnego ze względu na interes miasta i całego województwa1277.
Do 2000 r. inwestycja pochłonęła 570 mln złotych. W ramach przeprowadzonych
prac gruntowanie zmodernizowano Dworzec Główny. Zaplanowano utworzenie nowych
połączeń kolejowych, przede wszystkim do Portu Lotniczego w podkrakowskich
Balicach. Zamierzenia inwestycyjne obejmowały również uruchomienie linii szybkiego
tramwaju kursującej w tunelem na odcinku Rondo Mogilskie – tzw. Nowe Miasto oraz
budowę dworca autobusowego po wschodniej stronie dworca kolejowego 1278.

5.2.4. PORT LOTNICZY KRAKÓW–BALICE
Port lotniczy w podkrakowskich Balicach ma długą historię. Przed II wojną światową
było to prywatne lądowisko Radziwiłłów, następnie stacjonował tam przeniesiony
z Rakowic 2 Pułk Myśliwski, aż wreszcie w 1964 r. w zachodniej części uruchomiony
został cywilny port lotniczy1279. We wrześniu 1990 r. na jednym z pierwszych posiedzeń
Kolegium Wojewody ustalono, że zorganizowane zostaną spotkania z władzami
Krakowa dotyczące planów współfinansowania kluczowych inwestycji, w tym
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rozbudowy podkrakowskiego lotniska1280. W związku ze zwiększającym się ruchem
pasażerskim już dwa lata wcześniej podjęto pierwsze działania ukierunkowane na
poprawę dostępności tego ważnego miejsca na mapie komunikacyjnej województwa
krakowskiego i jego stolicy1281.
Już w 1992 r. Wojewoda Krakowski reprezentujący Skarb Państwa,
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Miasto Kraków oraz Gmina Zabierzów
zainicjowali

działania

odpowiedzialnością

pn.

zmierzające

do

„Międzynarodowy

zawiązania
Port

spółki

Lotniczy

z

ograniczoną

Kraków–Balice”.

Potwierdzeniem tego była uchwała Rady Miasta Krakowa podjęta 4 września 1992 r., na
mocy której wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Kraków do tego
przedsiębiorstwa. Na ten cel postanowiono pierwotnie przeznaczyć z rezerwy budżetowej
5 mld złotych1282. Po dokonaniu nowelizacji wspomnianej uchwały w sierpniu 1993 r.
wysokość wkładu krakowskiego samorządu wzrosła natomiast do 15 mld złotych 1283.
W 1993 r. wymienione strony parafowały projekt umowy i wystąpiły do Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej o wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki
Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Był to bowiem krok niezbędny,
podobnie, jak i wynegocjowanie zasad współużytkowania lotniska przez Dowództwo
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej1284. Choć – jak można zauważyć – zawiązanie
spółki utrudniały względy formalne, port lotniczy systematycznie modernizowano.
W latach 1993–1996 oddano budynek terminalu pasażerskiego z dostosowaniem go do
obsługi międzynarodowej i prowadzono prace przy budowie drugiej jego części,
zainstalowano elektroniczny system meteorologiczny, wyremontowano drogę startową
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poprzez jej wydłużenie i zwiększenie nośności pasa oraz wymieniono oświetlenie na
płycie postojowej1285.
W dniu 30 listopada 1995 r. na lotnisku w podkrakowskich Balicach odbyła się
uroczystość przekazania do użytku zmodernizowanej drogi startowej i nowego terminala
pasażerskiego. Port lotniczy otrzymał przy tej okazji imię Jana Pawła II. W wydarzeniu
uczestniczyli: minister transportu i gospodarki morskiej Bogusław Liberadzki, wojewoda
krakowski Tadeusz Piekarz, prezydent Krakowa Józef Lassota, metropolita krakowski
kard. Franciszek Macharski, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk,
sekretarz Episkopatu Polski bp Tadeusz Pieronek oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa
Porty Lotnicze i konsulatów generalnych w Krakowie 1286.
Niespełna dwa miesiące wcześniej, 4 października 1995 r. krakowscy radni
ponownie wyrazili zgodę na przystąpienie Miasta Krakowa do spółki „Międzynarodowy
Port Lotniczy Kraków–Balice”. Na ten cel z budżetu miejskiego miały zostać
przeznaczone środki w wysokości 1 mln złotych. Ponadto upoważniono Zarząd Miasta
Krakowa do delegowania swojego przedstawiciela do rady nadzorczej i zgromadzenia
wspólników nowej spółki1287.
Ostatecznie podpisanie aktu notarialnego stanowiącego sfinalizowanie działań
ukierunkowanych

na

powołanie

spółki

prawa

handlowego

z

ograniczoną

odpowiedzialnością pn. „Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków–Balice” nastąpiło
5 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zaproszenie na
tę uroczystość prezydentowi Krakowa Józefowi Lassocie przekazał ówczesny wojewoda
krakowski Jacek Majchrowski. Po uroczystym złożeniu podpisów przez udziałowców –
tj. Wojewodę Krakowskiego reprezentującego Skarb Państwa, władze Przedsiębiorstwa
Państwowego Porty Lotnicze, Prezydenta Miasta Krakowa i przedstawiciela Gminy
Zabierzów – przewidziano poczęstunek w restauracji Hawełka na Rynku Głównym1288.
Warto spostrzec, że o wadze tego wydarzenia świadczy chociażby to, że jego oficjalna
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część była – co zrozumiałe – otwarta dla mediów, co potwierdza zapowiedź wystosowana
przez biuro prasowe wojewody1289.
W 1997 r. nastąpiło zawarcie porozumienia z londyńską firmą GMW Partnership
Chartered Architects & Interior Desingers, którego przedmiotem było nieodpłatne
wykonanie koncepcji rozbudowy portu lotniczego i projekt zagospodarowania
sąsiadujących z nim terenów. Poza spółką Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków–
Balice ustalenia te podpisał wojewoda krakowski Jacek Majchrowski oraz
przedstawiciele miasta Krakowa, gminy Zabierzów i gminy Liszki1290.
Rok później wojewoda krakowski Ryszard Masłowski, prezydent Krakowa Józef
Lassota i przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych podpisali porozumienie, na mocy
którego zobowiązano się do zaprojektowania i realizacji bezpośredniego połączenia
kolejowego z dworca Kraków Główny do portu lotniczego w podkrakowskich Balicach.
Inwestycja ta miała na celu nie tylko polepszenie jakości obsługi transportowej
pasażerów korzystających z lotniska, ale również miała stanowić korzystną ofertę
komunikacyjną dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych przy linii kolejowej1291.
W drugiej połowie lat 90. XX w. ruch pasażerski na porcie lotniczym w Balicach
ulegał systematycznemu wzrostowi. Świadczą o tym poniższe dane dotyczące wyników
z działalności lotniska w latach 1994–1998.

Tabela 38. Wyniki z działalności Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków–
Balice w latach 1994–1998
1994 r.

1995 r. *

1996 r.

1997 r.

1998 r.

5 799

2 388

8 606

12 612

11 791

liczba obsłużonych pasażerów – ogółem

122 249

45 074

196 536

258 283

353 388

liczba obsłużonych pasażerów – tranzyt

5 849

4 206

14 939

14 003

21 559

liczba ton ładunków

1 423

849

683

1 060

1 281

liczba startów i lądowań

* dane za okres styczeń–marzec i grudzień 1995
(w okresie kwiecień–listopad 1995 r. lotnisko było nieczynne ze względu na prace modernizacyjne)
Źródło: Raport o Stanie Miasta 1998. Transport, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_
id=29062, dostęp: 15 IV 2019 r.
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W 1998 r. na lotnisku w Balicach odnotowano niemal 11,8 tys. startów i lądowań.
W porównaniu do danych sprzed czterech lat wskaźnik ten był przeszło dwukrotnie
wyższy. Trend wzrostowy obserwowano również pod względem liczby obsłużonych
pasażerów. W 1996 r. ich liczba wyniosła nieco ponad 196,5 tys., a rok później było ich
więcej o przeszło 61,7 tys. W 1998 r. z usług podkrakowskiego portu lotniczego
skorzystało prawie 353,4 tys. osób, co w porównaniu do danych sprzed czterech lat
oznacza ponad dwukrotny wzrost. Jak odnotowano w jednym z raportów
podsumowujących 1998 r. spółka Międzynarodowy Port Lotniczy Balice uzyskała w tym
okresie „pomyślne wyniki w działalności związanej zarówno z budową samego lotniska,
jak i z realizacją zadań związanych z nim pośrednio”1292. Potwierdzały to korzystne
wskaźniki ekonomiczne, co tym bardziej uzasadniało przyjęcie w kolejnych latach takich
zamierzeń, które były ukierunkowane na dalszy rozwój1293.

5.3. DWUSTRONNE RELACJE W SPRAWACH
BIEŻĄCYCH

5.3.1. WYMIANA KORESPONDENCJI I JEJ PROCEDURY
Poza formalnymi relacjami bazującymi na zgłaszaniu interpelacji i odpowiadaniu na nie,
a także poza współpracą w zakresie programów strategicznych ważnych zarówno dla
Krakowa, jak i regionu, wojewodowie krakowscy i przedstawiciele samorządu miasta
nawiązywali również kontakty w sprawach bieżących. Spektrum kwestii, które
powodowały nawiązanie interakcji pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy lokalnej
było bardzo szerokie – począwszy od tych ważnych dla społeczności lokalnej, przez te
istotne w kontekście funkcjonowania administracji, a skończywszy na tych, które wiązały
się bezpośrednio z organizacją i przebiegiem ważnych wydarzeń. Nie sposób nie
wspomnieć w tym miejscu również o kontaktach osobistych, które realizowały się

1292

Raport o Stanie Miasta 1998. Zarządzanie miastem, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
?dok_id=29062, dostęp: 15 IV 2019 r.
1293
Tamże.
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podczas formalnych uroczystości. Wystarczy chociażby wspomnieć przyjęcie przez
wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza zaproszenia do udziału w pierwszej sesji
Rady Miasta Krakowa 8 czerwca 1990 r., a także pierwszej sesji Sejmiku
Samorządowego Województwa Krakowskiego 27 czerwca 1990 r.1294
Również tego rodzaju relacje realizowały się w pewnych granicach i na podstawie
określonych procedur, a także przyjętych konwenansów. Zgodnie z zapisami Regulaminu
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wszelkie pisma kierowane do Prezydenta Miasta
Krakowa były zastrzeżone do decyzji i podpisu Wojewody Krakowskiego1295.
Z realizacją tych postanowień co do zasady nie było większych problemów. Niemniej
jednak 18 sierpnia 1992 r. ówczesny prezydent Krakowa Krzysztof Bachmiński
skierował do wojewody Tadeusza Piekarza oficjalny list, w którym poprosił adresata, aby
ten „był łaskaw zwrócić uwagę podległym sobie dyrektorom wydziałów na formę i treść,
a także na sposób przekazania adresowanych do mnie [tzn. do prezydenta – przyp. aut.]
pism”1296.
Bezpośrednim powodem do takiego wystąpienia było otrzymanie przez włodarza
miasta kilku listów podpisanych przez dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Jak podkreślił prezydent Bachmiński, zapewne wynikało to z tego, że wojewoda Piekarz
upoważnił niektórych podległych mu urzędników do sygnowania pism w jego imieniu,
niemniej jednak zależało mu na odpowiedniej formie korespondencji na szczeblu
Wojewoda Krakowski – Prezydent Miasta Krakowa, która wyrażałaby się osobistym
podpisywaniem kierowanych do siebie dokumentów. Nie przywołał w tym względzie
żadnych przepisów prawa, ale – jak zaznaczył – odwołał się do dobrych obyczajów 1297.
Po zapoznaniu się z tymi uwagami wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz polecił
dyrektorowi Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzemu Millerowi, aby przedstawił
dyrektorom wydziałów wystąpienie prezydenta Bachmińskiego i wskazał właściwą
ścieżkę korespondencji. Przygotowano więc stosowne pismo datowane na 5 września
1992 r., na mocy którego w pewnym sensie upomniano kadrę kierowniczą

1294

R. Dzieszyński, dz. cyt., s. 81, 85.
AZMUWK, UWK, spis 45/I/8, Zarządzenie nr 123/90 Wojewody Krakowskiego z dnia 3 grudnia
1990 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, §17 pkt 1 lit. c.
1296
AZMUWK, UWK, spis 45/I/17, pismo prezydenta Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 18 VIII 1992 r. dot. korespondencji kierowanej do Prezydenta Miasta
Krakowa.
1297
Tamże.
1295
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i przypomniano o obowiązujących procedurach wymiany pism z przedstawicielami
samorządu miasta, które zostały określone w Regulaminie Wewnętrznym Urzędu 1298.
W tym miejscu warto odnotować, że kolejni wojewodowie krakowscy
i prezydenci Krakowa korespondowali ze sobą przy okazji ważnych dla nich osobiście
wydarzeń. Najczęściej były to kurtuazyjne listy gratulacyjne z okazji objęcia przezeń
określonych funkcji lub też zakończenia ich wykonywania. I tak, przykładowo,
10 kwietnia 1997 r. wojewoda Jacek Majchrowski wystosował podziękowanie za
współpracę dla ustępującego wiceprezydenta miasta Jan Friedberga. W swoim liście
przekonywał, że o kompetencji samorządowca i jego fachowości w rozwiązywaniu
trudnych i złożonych spraw dotyczących miasta1299. W tym samym dniu przedstawiciel
rządu w województwie krakowskim skierował okolicznościowe pismo do nowego
wiceprezydenta Krakowa Stanisława Żółtka, w którym to życzył pomyślności
w pełnieniu tego odpowiedzialnego stanowiska 1300.
Tego rodzaju wymiana kurtuazyjnej korespondencji następowała również
w przeciwległym kierunku. W odpowiedzi na gratulacje otrzymane od prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty w związku z objęciem przez Jacka Majchrowskiego urzędu
wojewody krakowskiego, nowo mianowany przedstawiciel rządu w województwie
krakowskim postanowił osobiście podziękować. Napisał wtedy, że z wdzięcznością
przyjął życzenia od włodarza miasta i zapowiedział, że chciałby dać temu wyraz
osobiście, przy okazji przyszłych kontaktów i współpracy 1301.
Podobnie było przy okazji kolejnych zmian personalnych. W styczniu 1998 r.
prezydent Krakowa Józef Lassota skierował do nowo mianowanego wojewody
krakowskiego Ryszarda Masłowskiego gratulacje z okazji objęcia przezeń stanowiska
przedstawiciela rządu w województwie krakowskim. W swoim liście wyraził nadzieję,
że pełnienie tej funkcji „przyczyni się do dalszego utrwalania dobrej współpracy
pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a krakowskim samorządem i że

1298

AZMUWK, UWK, spis 45/I/17, pismo dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Millera
do dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i jednostek równorzędnych z 5 IX 1992 r.
dot. zasad korespondencji na linii Wojewoda Krakowski – Prezydent Miasta Krakowa.
1299
AZMUWK, UWK, spis 400/10, pismo wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego do
wiceprezydenta Krakowa Jana Friedberga z podziękowaniem za pełnienie funkcji wiceprezydenta.
1300
Tamże, pismo wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego do wiceprezydenta Krakowa
Stanisława Żółtka z gratulacjami z okazji objęcia funkcji wiceprezydenta.
1301
AUMK, UMK, spis 1494/17–18, pismo wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego do prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty z 12 III 1996 r. z podziękowaniem za gratulacje otrzymane w związku z objęciem
urzędu wojewody krakowskiego.
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i województwa”1302.
Innym powodem nawiązywania kontaktów pomiędzy omawianymi ośrodkami
władzy lokalnej było również przekazywanie spraw do załatwienia zgodnie
z kompetencjami. Zdarzało się bowiem, że osoby zaangażowane w dany problem bądź
też strony kontentego postępowania błędnie kierowały swoje wnioski i wyjaśnienia.
Zagadnienie to można przybliżyć chociażby na przykładzie wystąpienia mieszkańców
ul. Langiewicza w Krakowie skierowanego w październiku 1998 r. do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza [błędne wskazanie nazwiska, gdyż wojewodą był
wówczas Ryszard Masłowski – przyp. aut.], które zawierało zgłoszenie incydentów
podczas wyborów do rad dzielnic 1303. Po wpłynięciu tego listu do Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Mieczysław
Stypa przekierował go do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w celu rozpatrzenia
zgodnie z kompetencjami1304.
Warto zwrócić uwagę, ze odwrotna wymiana analogicznego charakteru
korespondencji w omawianym okresie również miała miejsce. W lipcu 1994 r. sekretarz
gminy Kraków Mieczysław Pieronek przesłał bowiem wojewodzie krakowskiemu
Tadeuszowi Piekarzowi odwołanie, jakie złożyła dyrekcja Krakowskich Zakładów
Teleelektronicznych „Telkom-Telos”. Rozpatrzenie tej sprawy leżało bowiem nie
w gestii samorządu terytorialnego, ale terenowych organów rządowej administracji
ogólnej1305.

Podobnie było

sprawiedliwości

Niemiec

i

w przypadku
nadburmistrza

listu byłego
Berlina

federalnego

Hansa

Jochena

ministra
Volgela

z 1 października 1997 r., który dotyczył stanu byłego obozu hitlerowskiego
w Płaszowie1306. Po niespełna miesiącu sekretarz miasta Krakowa Mieczysław Pieronek

1302

AZMUWK, UWK, spis 429/16, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody
krakowskiego Ryszarda Masłowskiego z gratulacjami z okazji objęcia funkcji wojewody.
1303
AZMUWK, UWK, spis 396/45, pismo mieszkańców ul. Langiewicza w Krakowie do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza [błędne wskazanie nazwiska, gdyż wojewodą był wówczas Ryszard
Masłowski – przyp. aut.] z 22 X 1998 r. dot. zgłoszenia incydentów podczas wyborów do rad dzielnic.
1304
Tamże, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Mieczysława Stypy do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Stanisława Handzlika dot. przekazania
zgodnie z kompetencjami sprawy wniosku mieszkańców ul. Langiewicza w Krakowie dot. incydentów
podczas wyborów do rad dzielnic.
1305
AUMK, UMK, spis 4875/41, pismo sekretarza gminy Kraków Mieczysława Pieronka do wojewody
krakowskiego Tadeusza Piekarza z 20 VII 1994 r. dot. przekazania zgodnie z kompetencjami odwołania
Krakowskich Zakładów Teleelektronicznych „Telkom-Telos”.
1306
AUMK, UMK, spis 605/4, pismo byłego federalnego ministra sprawiedliwości Niemiec
i nadburmistrza Berlina Hansa Jochena Volgela do prezydenta Krakowa Józefa Lassoty z 1 X 1997 r. dot.
stanu byłego obozu hitlerowskiego w Płaszowie.
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występujący w imieniu prezydenta Józefa Lassoty odpowiedział niemieckiemu
politykowi, że większość terenu stanowiła

własność Skarbu Państwa, a jednostką

właściwą do zajęcia się tą sprawą była Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa1307.
W konsekwencji tego reprezentant krakowskiego samorządu przekazał pismo do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza jako przedstawiciela administracji
rządowej1308. Jeszcze inny przypadek przekierowania sprawy do rozpatrzenia zgodnie
z kompetencjami dotyczył chociażby wniosku o odszkodowanie złożonego przez
przedsiębiorców z Krakowa w związku – jak przekonywali wnioskodawcy – klęską
żywiołową1309.

5.3.2. WSPÓŁORGANIZOWANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ
Innym impulsem do nawiązania relacji pomiędzy wojewodami krakowskimi a władzami
samorządowymi Krakowa były ważne wydarzenia. Zaliczyć do nich można chociażby
organizację sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które było
poświęcone dziedzictwu kulturowemu. W sumie 435 delegatów z 34 krajów obradowało
w stolicy województwa krakowskiego od 28 maja do 7 czerwca 1991 r.1310 Kilka miesięcy
wcześniej podjęto prace przygotowawcze. Zgodnie z ustaleniami podjętymi
z Pełnomocnikiem Rządu ds. Sympozjum KBWE i stroną samorządową 1 lutego 1991 r.
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz powierzył Zbigniewowi Paszkowi, pracownikowi
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, funkcję Pełnomocnika Wojewody Krakowskiego
i Prezydenta Miasta Krakowa ds. Koordynacji Przygotowań Sympozjum KBWE 1311. Na
kilka tygodni przed tym wydarzeniem ożywiły się kontakty na linii Urząd Wojewódzki
w Krakowie – Urząd Miasta Krakowa. Przykładowo, 7 maja 1991 r. odbyło się

1307

Tamże, pismo sekretarza gminy Kraków Mieczysława Pieronka występującego w imieniu prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty do byłego federalnego ministra sprawiedliwości Niemiec i nadburmistrza Berlina
Hansa Jochena Volgela z 29 X 1997 r. z odpowiedzią na pismo dot. stanu byłego obozu hitlerowskiego
w Płaszowie.
1308
Tamże, pismo sekretarza gminy Kraków Mieczysława Pieronka występującego w imieniu prezydenta
Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 29 X 1997 r. dot. przekazania
zgodnie z kompetencjami pisma byłego federalnego ministra sprawiedliwości Niemiec i nadburmistrza
Berlina Hansa Jochena Volgela dot. stanu byłego obozu hitlerowskiego w Płaszowie.
1309
Tamże, pismo sekretarza miasta Krakowa Mieczysława Pieronka do wojewody krakowskiego Jacka
Majchrowskiego z 2 I 1997 r. dot. przekazania zgodnie z właściwością wniosku przedsiębiorców
z Krakowa o odszkodowanie w związku z klęską żywiołową.
1310
Raport o Stanie Miasta 1991. Promocja Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
?dok_id=29176, dostęp: 26 IV 2019 r.
1311
AZMUWK, UWK, spis 45/I/9, pismo wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza do Zbigniewa
Paszka z 1 II 1991 r. dot. powierzenia mu funkcji Pełnomocnika Wojewody Krakowskiego i Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Koordynacji Przygotowań Sympozjum KBWE.
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posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa,
którego głównym tematem było zapewnienie bezpieczeństwa podczas konferencji.
Dyrektor Biura Rady Leszek Zieliński, w imieniu przewodniczącego tego gremium –
radnego Zbigniwa Fijaka, zaprosił do udziału w tych obradach wojewodę krakowskiego
Tadeusza Piekarza1312.
Spośród wydarzeń absorbujących uwagę i siły władz lokalnych były też kolejne
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Z uwagi na wyjątkowy charakter podróży
apostolskich w ich przygotowania włączone były rozliczne podmioty, jednostki
i instytucje. Nie powinno więc dziwić, że przy okazji przyjazdu papieża do Krakowa
w sierpniu 1991 r. i w czerwcu 1997 r. realizowały się również tytułowe relacje pomiędzy
wojewodami krakowskimi a samorządem miasta, w które to dodatkowo wplecione były
również stosunki z krakowską kurią biskupią. Przygotowanie krakowskich punktów
w pielgrzymkach papieża Jana Pawła II wymagało bezpośrednich spotkań z udziałem
kolejnych wojewodów krakowskich, prezydentów miasta i metropolity krakowskiego
i ich przedstawicieli. Przykładowo, przed czwartą podróżą apostolską do ojczyzny taka
narada odbyła się 25 lipca 1991 r. Uczestniczyli w niej m.in. dyrektor Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Józef Lassota, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie
ks. Bronisław Fidelus, wiceprezydent Krakowa Jan Freidberg oraz reprezentanci Policji,
Straży Pożarnej, Polskich Linii Lotniczych LOT, portu lotniczego w Balicach. W efekcie
podjętych rozmów uzgodniono szereg kwestii organizacyjnych, w tym przyjęto wspólny
komunikat prasowy podpisany przez Macieja Bobra – rzecznika prasowego wojewody
krakowskiego oraz Piotra Jasiona – rzecznika prasowego prezydenta Krakowa1313.
Dnia 29 lipca 1991 r. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Józef Lassota
informował kanclerza Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. Bronisława Fidelusa, że
wśród osób przewidzianych do udziału w ceremonii powitania Jana Pawła II na lotnisku
w Balicach 31 sierpnia 1991 r. znaleźli się m.in.: wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz,
prezydent Krakowa Krzysztof Bachmiński, przewodniczący Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego Zbigniew Ferczyk i przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Kazimierz Barczyk 1314. Dzień później odbyło się posiedzenie zespołu
odpowiedzialnego za organizację wizyty papieża w Krakowie. W jego trakcie,
w szerokim gronie z udziałem przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

1312

AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 114.
AZMUWK, UWK, spis 132/2, s. 87–98.
1314
Tamże, s. 55–57.
1313
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Urzędu Miasta Krakowa, Kurii Metropolitarnej w Krakowie i służb ustalono
szczegółowy podział zadań1315. Bezpośrednio po wizycie papieża w Krakowie,
21 sierpnia 1991 r. podsumowano przebieg pielgrzymki i podjęte prace organizacyjne1316.
Podobne wielostronne uzgodnienia, z udziałem wojewody krakowskiego Jacka
Majchrowskiego i jego urzędników oraz prezydenta Krakowa Józefa Lassoty i jego
współpracowników nastąpiły przy okazji drugiej wizyty papieża Jana Pawła II
w Krakowie w omawianym okresie 1317.
Z katalogu doniosłych wydarzeń kulturalnych, których przygotowanie
absorbowało zarówno władze samorządowe Krakowa, jak i przedstawicieli administracji
rządowej w województwie krakowskim, wyodrębnić należy Europejski Miesiąc Kultury,
który po raz pierwszy w historii odbył się właśnie w Krakowie w czerwcu 1992 r. W jego
ramach zaoferowano ponad 240 wydarzeń kulturalnych, w których według szacunków
wzięło udział ponad 300 tys. widzów1318. Jak wspomina Kazimierz Barczyk, ówczesny
przewodniczący Rady Miasta Krakowa, zabiegi na rzecz realizacji tej inicjatywy
podejmował przede wszystkim Jacek Purchla – dyrektor Międzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie, a wcześniej wiceprezydent Krakowa, który razem z wojewodą
krakowskim Tadeuszem Piekarzem jeździł do Warszawy i przekonywał władze centralne
do korzyści płynących ze zorganizowania tego wydarzenia właśnie w Krakowie 1319.
Następstwem tego była realizacja programu Kraków 2000, który stanowił kolejne
znaczące przedsięwzięcie wymagające współpracy samorządu terytorialnego miasta
i administracji rządowej. Jego źródłem było przyznanie Krakowowi 20 listopada 1995 r.
przez Radę Ministrów Kultury krajów Unii Europejskiej tytułu Miasta Kultury na
2000 r.1320 Co ciekawe temat ten był poruszany już na początku listopada 1995 r. podczas
wizyty premiera Józefa Oleksego w Krakowie, a dokładniej w trakcie spotkania
z prezydentem miasta Józefem Lassotą. Wówczas, jeszcze na etapie aspiracji do

1315

Tamże, s. 73–80.
Tamże, s. 6.
1317
Szerzej o pielgrzymkach papieża Jana Pawła II do Polski i jego wizytach w Krakowie w: M. Balon,
Niech Zstąpi Duch Twój! Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, Kraków 2019; Jan Paweł II,
Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia i homilie,
Kraków 2012.
1318
J. Purchla, Europejski miesiąc kultury w Krakowie – czerwiec 1992, Kraków 1993, s. 43.
1319
K. Barczyk (przewodniczący Rady Miasta Krakowa w latach 1990–1993, radny miasta Krakowa I i II
kadencji) – relacja ustna z 29 X 2019 r.
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29096, dostęp: 26 IV 2019 r.
1316

353

uzyskania tego tytułu, ze strony szefa rządu padła deklaracja o poparciu tejże
inicjatywy1321.
Dnia 15 lipca 1996 r. wojewoda krakowski Jacek Majchrowski i prezydent
Krakowa Józef Lassota podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu Kraków
2000. W treści tego dokumentu, w paragrafie pierwszym zanotowano, że dzieło to jest
„wspólnym, trwającym 5 lat, przedsięwzięciem Miasta Krakowa, Wojewody
Krakowskiego i Rządu RP, służącym rozwojowi miasta, ochronie dziedzictwa
kulturalnego i tożsamości kulturowej, kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz
realizacji polityki przekształceń strukturalnych gospodarki regionu krakowskiego”1322.
Finansowanie tej inicjatywy miało natomiast pochodzić ze środków samorządu
miejskiego, budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej i darowizn od prywatnych
i państwowych sponsorów1323.
W trakcie realizacji pięcioletniego programu w 1997 r. samorząd miejski utworzył
zakład budżetowy Biuro Festiwalowe Kraków 2000. W tym samym roku władze miasta
podpisały również porozumienie z wojewodą krakowskim dotyczące współpracy przy
kolejnych etapach przedsięwzięcia, którego celem była integracja wybranych działań
z zakresu kultury i sztuki w jednorodny pogram wspierający promocję Krakowa,
szczególnie na płaszczyźnie festiwalowej1324.
Władze samorządowe miasta z terenową administracją rządową organizowały
również wspólnie obchody świąt państwowych, jak choćby Narodowego Święta
Niepodległości w 1998 r.. Dowodzą tego chociażby dwustronne uzgodnienia dotyczące
programu uroczystości, ich przygotowania, a także podziału poniesionych z tego tytułu
kosztów1325.
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AZMUK, UWK, spis 152/12, s. 165.
AUMK, UMK, spis 1494/17–18, porozumienie między Wojewodą Krakowskim a Gminą Miasta
Krakowa w sprawie realizacji programu Kraków 2000 podpisane 15 VII 1996 r.
1323
Tamże, § 9.
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Raport o Stanie Miasta 1997. Kultura, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=
29071, dostęp: 26 IV 2019 r.
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AUMK, UMK, spis 1494/11–13, pismo dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Urszuli Filipowicz do sekretarza miasta Krakowa Mieczysława Pieronka
z 2 XI 1998 r. dot. prośby o pokrycie części kosztów organizacyjnych obchodów LXXX rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
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5.3.3. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI
Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania samorządu terytorialnego i zarazem
pełnienia swojej funkcji wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz podjął decyzję, że z jego
inicjatywy będą organizowane cykliczne spotkania z samorządowcami. Uczestniczył
w nich również prezydent Krakowa lub delegowany przez niego przedstawiciel
samorządu miasta. Jedna z pierwszych takich zwyczajowych narad odbyła się 11 grudnia
1990 r., a jej głównym tematem było powierzenie organom gminy spraw należących do
właściwości kierowników urzędów rejonowych1326.
Jak już wspomniano, w spotkaniach tych uczestniczyły władze samorządowe
stolicy województwa. W maju 1993 r. prezydent miasta Józef Lassota skierował do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza pismo, w którym poprosił o to, aby przy
planowaniu tego rodzaju zebrań uwzględnić dyspozycyjność członków Zarządu Miasta
Krakowa. Przekazał, że posiedzenia tego gremium odbywały się w stałych, ściśle
określonych terminach – w poniedziałki od godz. 9.30 do godz. 14.00, w środy od godz.
14.00 do godz. 19.00 i w czwartki od godz. 8.15 do godz. 10.00, natomiast w piątki
odbywały się sesje Rady Miasta Krakowa, w których uczestniczył prezydent,
wiceprezydenci i członkowie Zarządu. W tych dniach i godzinach, z obiektywnych
powodów, nie mogli oni brać udziału w naradach organizowanych przez wojewodę 1327.
Przedmiotem

cyklicznych,

zazwyczaj

comiesięcznych

spotkań

z samorządowcami pozostawały w głównej mierze sprawy związane z funkcjonowaniem
administracji publicznej, tak na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. W marcu
1991 r. omawiano bowiem proces inwentaryzacji w związku z komunalizacją gruntów
Skarbu Państwa, a także zorganizowano pokaz systemów informatycznych przydatnych
w pracy urzędów miast i gmin 1328. Problemy finansowe samorządów terytorialnych były
natomiast podstawowym punktem porządku spotkania ze stycznia 1992 r. 1329 Do innych,

1326

AZMUWK, UWK, spis 45/I/7, t. 3, pismo dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego Millera do prezydenta Krakowa, burmistrzów i wójtów województwa
krakowskiego z 5 XII 1990 r. dot. zaproszenia na spotkanie z wojewodą krakowskim Tadeuszem
Piekarzem.
1327
AUMK, UMK, spis 605/1, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego
Tadeusza Piekarza z 31 V 1993 r. dot. określenia dyspozycyjności członków Zarządu Miasta Krakowa pod
kątem spotkań organizowanych przez wojewodę krakowskiego.
1328
AZMUWK, UWK, spis 45/I/12, s. 45.
1329
AZMUWK, UWK, spis 45/I/26/72, pismo dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jerzego
Millera do prezydenta Krakowa, wójtów i burmistrzów w województwie krakowskim z 7 I 1992 r. dot.
zaproszenia na spotkanie z wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem.
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przykładowych tematów narad, którym w kolejnych latach przewodniczył wojewoda
Piekarz zaliczyć można:
–

problemy telefonizacji w województwie krakowskim (11 maja 1993 r.)1330,

–

trudności w zakresie dofinansowania inwestycji komunalnych z Budżetu
Wojewody (8 marca 1994 r.)1331,

–

zapoznanie z nową ustawą o zamówieniach publicznych, która miała
wprowadzać zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu zakupów,
zamawianiu dostaw oraz innych usług i robót budowlanych świadczonych na
rzecz sektora publicznego (11 października 1994 r.)1332,

–

doświadczenia z realizowania zadań powierzonych gminom w zakresie opieki
zdrowotnej (8 listopada 1994 r.)1333,

–

finansowanie zadań zleconych i powierzonych gminom oraz dotacje dla
samorządów w świetle zamówień publicznych (17 stycznia 1995 r.)1334,

–

opracowanie wspólnej strategii rozwoju z miastem Krakowem (30 marca
1995 r.)1335,

–

działania podejmowane przez Urzędy Pracy w województwie krakowskim ze
wskazaniem możliwych obszarów współpracy z samorządem (16 maja
1995 r.)1336.

Kolejni po Tadeuszu Piekarzu wojewodowie krakowscy – tj. Jacek Majchrowski
i Ryszard Masłowski – utrzymali zwyczaj comiesięcznych spotkań z samorządowcami.
Nie uległa zasadniczej zmianie formuła tych narad. Nadal były to swego rodzaju
konferencje,

podczas których dyrektorzy wydziałów Urzędu

Wojewódzkiego

w Krakowie referowali kluczowe dla władz samorządowych kwestie. Przykładowa
tematyka obejmowała m.in. prezentację nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

1330

AZMUWK, UWK, spis 258/4, porządek dzienny spotkania burmistrzów i wójtów z wojewodą
krakowskim 11 V 1993 r.
1331
AZMUWK, UWK, spis 258/5, protokół ze spotkania burmistrzów i wójtów gmin województwa
krakowskiego z wojewodą krakowskim 8 III 1994 r.
1332
AZMUWK, UWK, spis 45/I/34, protokół ze spotkania burmistrzów i wójtów gmin województwa
krakowskiego z wicewojewodą krakowskim w 11 X 1994 r.
1333
Tamże, harmonogram spotkania wojewody krakowskiego z wójtami i burmistrzami województwa
krakowskiego 8 XI 1994 r.
1334
AZMUWK, UWK, spis 45/I/49, harmonogram spotkania wojewody krakowskiego z wójtami
i burmistrzami województwa krakowskiego 17 I 1995 r.
1335
AZMUWK, UWK, spis 152/12, s. 10.
1336
AZMUWK, UWK, spis 45/I/49, harmonogram spotkania wojewody krakowskiego z wójtami
i burmistrzami województwa krakowskiego 16 V 1995 r.
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (8 października 1996 r.)1337, zasady udzielania dotacji
i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(11 lutego 1997 r.)1338, warunki dofinansowania zadań z zakresu kultury (12 maja
1998 r.)1339, czy też wreszcie przedstawienie założeń reformy służby zdrowia i reformy
oświaty (13 października 1998 r.)1340. Warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach,
wobec aktualnych okoliczności, program spotkania ulegał zmianie. Było tak chociażby
10 września 1996 r., kiedy to głównym tematem narady było omówienie sytuacji
w województwie krakowskim po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły na
początku miesiąca1341.
Inną poza spotkaniami wojewody z samorządowcami z województwa
krakowskiego sposobnością do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z samorządem
Krakowa były narady robocze na linii Urząd Wojewódzki w Krakowie – Urząd Miasta
Krakowa. Choć już wcześniej dochodziło to takich spotkań, to formalnie zostały one
zainicjowane w lutym 1993 r. w Osieczanach, w gminie Myślenice. W gronie
uczestników tego swoistego zjazdu znaleźli się: wicewojewoda krakowski Jerzy Miller
i dyrektorzy kilku wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Andrzej Wawrzycki,
Janusz Sepioł, Kazimierz Bujakowski), a po drugiej stronie prezydent Krakowa Józef
Lassota i wiceprezydenci Władysław Brzeski, Krzysztof Pakoński, Jan Friedberg oraz
dyrektor z krakowskiego Magistratu Mieczysław Pieronek 1342.
W wyniku spotkania ustalono,

że oba podmioty podejmą działania

ukierunkowane na skuteczniejsze informowanie się o sprawach mogących je wzajemnie
zainteresować. Ustalono również wspólne przedsięwzięcia, do których zaliczono m.in.
modernizację portu lotniczego w podkrakowskich Balicach oraz budowę Krakowskiego
Centrum Komunikacyjnego. W trakcie spotkania wiceprezydent Jan Friedberg
analizował status Krakowa jako metropolii i dominacji tego miasta w regionie, natomiast
wicewojewoda Jerzy Miller zreferował temat powiatu grodzkiego. W ramach tematów
końcowych poruszono zagadnienie trybu przeprowadzanych kontroli oraz finansowania
1337

AZMUWK, UWK, spis 258/7, harmonogram spotkania wojewody krakowskiego z przewodniczącymi
zarządów gmin województwa krakowskiego 8 X 1996 r.
1338
AZMUWK, UWK, spis 407/2, harmonogram spotkania wojewody krakowskiego z przewodniczącymi
zarządów gmin województwa krakowskiego 11 II 1997 r.
1339
AZMUWK, UWK, spis 407/3, harmonogram spotkania wojewody krakowskiego z przewodniczącymi
zarządów gmin województwa krakowskiego 12 V 1998 r.
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AZMUWK, UWK, spis 402/1, s. 191.
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AZMUWK, UWK, spis 258/7, protokół ze spotkania wojewody krakowskiego z przewodniczącymi
zarządów gmin 10 IX 1996 r.
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/29, protokół ze spotkania roboczego Urząd Wojewódzki w Krakowie –
Urząd Miasta Krakowa, Osieczany, 27 II 1993 r.
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zadań zleconych i zaległości z tym związanych. W protokole odnotowano, że ustalono
termin następnego spotkania na końcowe dni marca 1993 r., a „obie reprezentacje
podkreśliły fakt, że to robocze spotkanie doszło do skutku i stało się spotkaniem
początkującym cykl spotkań Urząd Wojewódzki w Krakowie – Urząd Miasta Krakowa,
co na pewno przyczyni się do lepszego rozwoju miasta i regionu” 1343.
W kontekście relacji wojewodów krakowskich z samorządem Krakowa
opierających się na kwestiach administracyjnych warto również wspomnieć o kilku
przykładach nieporozumień, jakie zachodziły pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy
lokalnej, a które odbiły się echem w przestrzeni publicznej. Do pierwszego
poważniejszego konfliktu doszło już na początku lat 90. XX w. Bezpośrednim
przedmiotem tego sporu było przeznaczenie i zagospodarowanie lokali w budynku przy
al. Słowackiego w Krakowie. W wyniku porozumienia pomiędzy władzami Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowa a Zarządem Miasta Krakowa dotyczącego podziału majątku
w mieście Rada Miasta Krakowa w sierpniu 1990 r. podjęła uchwałę o przekazaniu tego
obiektu na potrzeby Urzędu Rejonowego w Krakowie. Tenże akt prawa miejscowego
został jednak z powodów formalnych uchylony w trybie nadzoru przez wojewodę
krakowskiego Tadeusza Piekarza1344. Eugeniusz Roganowicz, kierownik jednostki,
której bezpośrednio dotyczyła omawiana uchwała, przekonywał później, że choć
stwierdzenie nieważności nie odnosiło się w żadnej mierze do warstwy merytorycznej, to
władze samorządowe Krakowa wykorzystały tę sytuację pod pozorem sukcesywnego
przekazywania pomieszczeń, aż do całkowitego zablokowania tego procesu. Wojewoda
krakowski miał nie otrzymać w tym względzie żadnych wyjaśnień ze strony prezydenta
miasta, a Urząd Rejonowy w Krakowie w efekcie borykał się dalej z poważnymi
problemami lokalowymi1345.
W tym samym czasie do rzeczonego konfliktu na gruncie organizacyjnym doszły
jeszcze nieporozumienia o charakterze kompetencyjnym. Na początku 1991 r. władze
samorządowe Krakowa oddały bowiem na rzecz Urzędu Rejonowego w Krakowie
1343

Tamże.
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biurową stanowiącą zaledwie 50% szacowanych potrzeb. Warto na marginesie wspomnieć
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w Krakowie było przekonywanie, że w przyszłości budynek ten stanie się zapewne siedzibą powiatu
krakowskiego. Jak pokazało doświadczenia kolejnych lat, tak też się faktycznie stało.
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przejęty niespełna pół roku wcześniej pakiet zadań z zakresu geodezji. W ocenie
kierownika Roganowicza było to swoiste kuriozum w skali całego rejonu, gdyż
krakowski samorząd był jedynym, który zdecydował się na taki ruch. W jednym ze
swoich raportów napisał: „stworzona została sytuacja paradoksalna: gmina Kraków
zwraca Urzędowi Rejonowemu zadania, o które uprzednio się ubiegła i które pozostałe
gminy

wykonują

nadal,

blokując

jednocześnie

przekazywanie

pomieszczeń

i uniemożliwiając pozyskiwanie pracowników, dzięki którym Urząd Rejonowy zadania
te mógłby wykonywać”1346.
Nieporozumienia pomiędzy władzami samorządowymi Krakowa a administracją
rządową w województwie krakowskim miały swój wydźwięk również w lokalnych
mediach. Na łamach krakowskiej prasy z lat 90. XX w. można bowiem dostrzec teksty
o charakterze polemicznym. Przykładowo, w jednym z wywiadów wiceprezydenta
miasta Krzysztofa Görlicha z 25 lipca 1997 r. na pytanie, dlaczego mieszkańcy Krakowa
gorzej oceniają pracę samorządu niż wojewody padła odpowiedź, że wojewoda nie
załatwia spraw, lecz odwołania. Nie wydaje też decyzji pierwszej instancji, a ci, którzy
go lepiej oceniają od władz miejskich często nie znają jego nazwiska 1347. Odpowiedź na
ten wywiad ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie była jednoznaczna.
W przesłanym do redakcji „Nowego Czasu Krakowskiego” sprostowaniu biuro prasowe
wojewody podkreśliło, że wbrew nieprawdziwym twierdzeniom wiceprezydenta
Görlicha przedstawiciel rządu w terenie wydaje również decyzje pierwszej instancji
choćby w sprawach z zakresu gospodarki wodnej, ochrony powietrza, prawa
geologicznego i górniczego, czy też ustawy o autostradach. Średnio w ciągu roku ich
liczba miała wynosić kilka tysięcy1348.
Jak już wspomniano we wcześniejszych fragmentach niniejszej rozprawy, część
radnych Krakowa pełniła funkcję delegatów na Sejmik Samorządowy Województwa
Krakowskiego. Jedną z kompetencji tej instytucji było opiniowanie z perspektywy
samorządu terytorialnego kandydatów na wojewodów1349, a także okresowe oceny ich
działalności. Warto w tym miejscu nadmienić, że kolejni wojewodowie krakowscy
otrzymywali zwykle pozytywne oceny1350. W ramach egzemplifikacji tego zagadnienia,
1346
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na podsumowanie 5-letniego okresu pełnienia tej funkcji przez Tadeusza Piekarza radni
z miast i gmin województwa krakowskiego jednogłośnie bardzo wysoko ocenili styl
prowadzonej przez niego działalności1351.

5.3.4. SPRAWY WAŻNE DLA SPOŁECZNOŚCI MIASTA I WOJEWÓDZTWA
Wojewodowie krakowscy nawiązywali relacje z władzami samorządowymi Krakowa
również w zakresie spraw ważnych dla społeczności miasta i województwa. Już
w 1990 r. opinię publiczną angażowała kwestia przeniesienia grobów żołnierzy
radzieckich z Barbakanu na cmentarz Rakowicki w Krakowie. Uchwałę w tej sprawie
Rada Miasta Krakowa podjęła początkowo 8 września 1990 r., ale po zawiadomieniu
o wszczęciu przez wojewodę krakowskiego Tadeusza Piekarza postępowania w sprawie
stwierdzenia jej nieważności1352, po niespełna 2 miesiącach dokonano jej nowelizacji.
W zmienionej treści uwzględniono wątpliwości organu nadzoru i zastrzeżono, że
wykonanie zapisów rzeczonej uchwały zostanie uzgodnione z terenowym organem
rządowej administracji ogólnej w województwie małopolskim 1353.
Jak pokazały kolejne miesiące, a nawet lata, z realizacją tego aktu prawa
miejscowego był jednak stosunkowo duży problem, a w całą sprawę zaangażowane było
nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W grudniu 1993 r. ówczesny szef polskiej
dyplomacji Andrzej Olechowski zwrócił się do wojewody krakowskiego Tadeusza
Piekarza z pismem, w którym zwrócił uwagę na okoliczności, jakie powinny być wzięte
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu grobów żołnierzy radzieckich na
cmentarz wojenny przy ul. Prandoty w Krakowie. Przekazał bowiem, że służby
dyplomatyczne podjęły negocjacje ze stroną rosyjską w sprawie uzgodnienia tekstu
międzynarodowej umowy o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji
politycznych. W związku z tym, że ostateczna akceptacja tego dokumentu miała nastąpić
w nieodległym terminie minister Olechowski polecił wojewodzie Piekarzowi
wstrzymanie się z realizacją cytowanej uchwały. W jego ocenie istniało bowiem ryzyko,
Województwa Krakowskiego podjęli rezolucję, w której wysoko oceniono dotychczasową współpracę
z wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem, „szczególnie za jego konsekwentne wspieranie
tworzącego się od kilku lat w naszym kraju samorządu terytorialnego”. Zob. AZMUWK, UWK, spis
152/12, s. 27.
1351
KF, Uznanie dla wojewody, „Gazeta w Krakowie” 1996, nr 129 (1866), z 4 VI 1996 r., s. 2
1352
Uchwała nr VI/52/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r. w sprawie przeniesienia grobów
żołnierzy sowieckich…
1353
Uchwała nr X/73/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 października 1990 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie przeniesienia grobów żołnierzy sowieckich…
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że przedwczesne rozpoczęcie prac w tym zakresie mogło zostać przedstawione przez
rosyjskie środki masowego przekazu w negatywnym świetle, co z kolei mogło
powodować, że sprawa katyńska ponownie stałaby się swoistą kartą przetargową1354.
Wspomniana umowa została podpisana w lutym 1994 r. Dwa miesiące później
zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Stanisław Dziedzic pisał w notatce służbowej, że bezpośrednio po ratyfikowaniu
dokumentu przez parlamenty obu krajów podjęte zostaną dalsze działania w tej sprawie,
zgodnie z ustaloną procedurą1355.
Efekt podjętych prac nie przyniósł jednak szybko ostatecznego rozstrzygnięcia.
W lipcu 1996 r., urzędujący od niespełna pół roku wojewoda krakowski Jacek
Majchrowski przekazał, że zainicjowane zostały faktyczne przygotowania do
przeniesienia prochów czerwonoarmistów z krakowskich Plant na wojskową część
cmentarza Rakowickiego. Zapewniał przy tym jednocześnie, że nie zostaną podjęte żadne
kroki bez wcześniejszego uzgodnienia ze stroną rosyjską. Sprawa pozostawała cały czas
nagląca i angażująca wiele środowisk, o czym może świadczyć chociażby fakt
organizowania z inicjatywy organizacji niepodległościowych comiesięcznych apeli
modlitewnych przy Barbakanie 1356.
W jednej z późniejszych wypowiedzi dla prasy wojewoda krakowski Jacek
Majchrowski stwierdzał: „Miejsce grobów jest na cmentarzu. Natomiast pomnik
powinien, moim zdaniem, pozostać, ale w tym przypadku zdecydują radni, bo pomniki
należą do ich kompetencji”1357. We wrześniu 1996 r. przedstawiciel rządu
w województwie krakowskim wysłał pismo do ambasadorów Rosji, Białorusi i Ukrainy
z zapowiedzią przeniesienia prochów żołnierzy Armii Czerwonej i z prośbą o pomoc
w ustaleniu aktualnych adresów rodzin poległych1358.
Po niespełna roku, 10 lipca 1997 r. prezydent Krakowa Józef Lassota przekazał
wojewodzie krakowskiemu Jackowi Majchrowskiemu, że w związku z podjętymi
pracami ekshumacyjnymi Zarząd Miasta Krakowa w tym samym dniu przyjął
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AZMUWK, UWK, spis 45/I/47, pismo ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego do
wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza z 9 XII 1993 r. dot. realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa
w sprawie przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich na cmentarz Rakowicki.
1355
Tamże, notatka służbowa z 20 IV 1994 r. podpisana przez zastępcę dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Stanisława Dziedzica dot. realizacji uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich na cmentarz Rakowicki.
1356
KF, Ekshumacja symbolu, „Gazeta w Krakowie” 1996, nr 166 (1903), z 18 VII 1996 r., s. 3.
1357
W. Duś, AMZ, Gdzie jest KBB IX/1245?, „Gazeta w Krakowie” 1996, nr 189 (1926), z 14 VIII 1996
r., s. 1.
1358
KF, Wudu, Z Plant na Rakowice, „Gazeta w Krakowie” 1996, nr 260 (1997), z 7 XI 1996 r., s. 1.
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oświadczenie, zgodnie z którym poparł przyjęte jeszcze w 1990 r. uchwały Rady Miasta
Krakowa i tym samym wyraził zgodę na przeprowadzenie robót rozbiórkowych
i przeniesienie pomnika z jego dotychczasowego miejsca w ramach prac prowadzonych
przez Urząd Wojewódzki w Krakowie 1359. Ostatecznie groby czerwonoarmistów
i monument zostały przeniesione pod koniec 1997 r.1360
Innym zdarzeniem, które odcisnęło piętno na mieszkańcach Krakowa i które
wymusiło współdziałanie ośrodka administracji rządowej – tej centralnej i tej terenowej
w województwie krakowskim i władz samorządowych Krakowa, była powódź z 1997 r.,
zwana powodzią tysiąclecia. Dotknęła ona w szczególności południowo-zachodnią część
Polski. W jej wyniku śmierć poniosło 55 osób, a spośród 6 milinów mieszkańców kraju
prawie 1,5 mln zostało bezpośrednio dotkniętych jej skutkami. To pokazuje skalę tragedii
i uzasadnia nazwanie tego zdarzenia największą w XX w. klęską żywiołową na ziemiach
polskich1361.
Rok wcześniej w wydawanym przez samorząd Krakowa Raporcie o Stanie Miasta
odnotowano, że „obecny stan zabezpieczenia Krakowa przed powodzią jest w wysokim
stopniu niezadowalający”1362. Latem 1997 r. sytuacja była na tyle poważna, że alarm
przeciwpowodziowy w mieście był ogłoszony dwukrotnie, a akcja przeciwpowodziowa
prowadzona była od 7 do 28 lipca 1997 r. Zagrożenia związane z zalaniem terenów
i podtopieniem budynków wystąpiło w 24 miejscach1363.
Współpraca podjęta w związku z powodzią realizowała się zarówno na poziomie
zarządzania w tej jakże kryzysowej sytuacji, jak również późniejszej pomocy dla
poszkodowanych przez wielką wodę. 22 lipca 1997 r. rząd opublikował założenia
Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji, który w zamyśle jego autorów miał
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AUMK, UMK, spis 605/4, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wojewody krakowskiego
Jacka Majchrowskiego z 10 VII 1997 r. dot. poparcia przeprowadzenia prac ekshumacyjnych grobów
żołnierzy czerwonoarmistów i przeniesienia pomnika sprzed Barbakanu na cmentarz Rakowicki.
1360
Prezydent Miasta Krakowa. Jacek Majchrowski, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?id=
96, dostęp: 8 VI 2019 r.
1361
AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 2, s. 1509; A. Dudek, dz. cyt., s. 367. Szerzej o powodzi tysiąclecia
i innych powodziach w Polsce i w Krakowie w: Z. Kowalewski, Powodzie w Polsce – rodzaje,
występowanie oraz system ochrony przed ich skutkami, „Woda – Środowisko – obszary wiejskie” 2006,
t. 6, z. 1 (16), s. 207–220; K. Pawłowska, Skutki krajobrazowe podwyższenia wałów Wisły w Krakowie.
Studium – projekt – realizacja, w: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, red. U. Myga-Piątek,
Sosnowiec 2003, s. 298–307.
1362
Raport o Stanie Miasta 1996. Ochrona środowiska, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/
?dok_id=29074, dostęp: 8 VI 2019 r.
1363
Raport o Stanie Miasta 1997. Ochrona środowiska, przeciwpowodziowa i zieleń miejska, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29071, dostęp: 8 VI 2019 r.
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być strategicznym dokumentem zawierającym kompleks doraźnych i długofalowych
przedsięwzięć1364.
Kilka dni wcześniej, 17 lipca 1997 r. wicepremier, minister rolnictwa i gospodarki
żywnościowej Jarosław Kalinowski zwrócił się z pismem do burmistrzów, wójtów,
prezydentów miast i przedstawicieli samorządów z prośbą o udzielenie wsparcia dla
gmin, które zostały w szczególny sposób dotknięte przez powódź. Jak przekonywał
„każda, nawet najmniejsza pomoc rzeczowa czy też finansowa w ogólnym rozrachunku
bardzo będzie się liczyła” gdyż „możliwości finansowe rządu z pewnością są zbyt
skromne na pokrycie wszystkich strat, jakie wyrządziła powódź o niespotykanych dotąd
rozmiarach1365.
W odpowiedzi na ten apel prezydent Krakowa Józef Lassota przekazał
wicepremierowi Jarosławowi Kalinowskiemu, że przekazywanie środków finansowych
gmin na rzecz innych gmin było zgodnie z obowiązującym stanem prawnym sprzeczne
z prawem. Mogło to rodzić uzasadnioną obawę, że podjęte w tym względzie uchwały
byłyby w ramach nadzoru uchylone przez wojewodów1366. Tym niemniej włodarz miasta
podkreślił, że podobnie, jak inne samorządy, tak również Rada Miasta Krakowa
przeznaczyła środki ze swojego budżetu bezpośrednio na pomoc dla poszkodowanych
gmin1367.
Rolnicy z obszaru Krakowa, którzy ponieśli straty w związku z wielką wodą,
również mogli liczyć na wsparcie. Na terenach, gdzie zniszczone zostały uprawy polowe,
przeprowadzone zostały wizje z udziałem powołanej przez Wojewodę Krakowskiego
specjalnej Gminnej Komisji do spraw szacowania strat. W wyniku jej prac wpłynęły
973 zgłoszenia, niemniej po ich przeanalizowaniu i zweryfikowaniu wyłoniono w sumie
798 wniosków, które dotyczyły gospodarstw rolnych1368. Warto na koniec odnotować, że
współpraca w obrębie omawianego zagadnienia przybrała znamiona długofalowej,
o czym świadczy podpisane w 1998 r. porozumienie pomiędzy władzami miasta
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AZMUWK, UWK, spis 396/14, t. 2, s. 1509–1545.
AUMK, UMK, spis 1494/11–13, pismo wicepremiera, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Jarosława Kalinowskiego do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 17 VII 1997 r. dot. apelu
o udzielenie pomocy dla gmin poszkodowanych przez powódź.
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Administracyjnego oraz w wyniku rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych gminy
mogły udzielać dotacji tylko w takich przypadkach, jeśli przepis prawa na to zezwalał.
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AUMK, UMK, spis 1494/11–13, pismo prezydenta Krakowa Józefa Lassoty do wicepremiera, ministra
rolnictwa i gospodarki żywnościowej Jarosława Kalinowskiego z 4 VIII 1997 r. dot. odpowiedzi na apel o
udzielenie pomocy dla gmin poszkodowanych przez powódź.
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Raport o Stanie Miasta 1997. Gospodarka miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?
dok_id=29071, dostęp: 8 VI 2019 r.
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i województwa, które dotyczyło wzajemnego współdziałania w zakresie opracowania
i realizacji zadania pn. Projekt budowlany podwyższenia i remontu obwałowań wiślanych
w Krakowie na odcinku od stopnia wodnego Kościuszko do stopnia wodnego Dąbie.
Samorząd miasta jeszcze w tym samym roku przeznaczył 1,5 mln złotych na wykonanie
projektu budowlanego. Złożono również wniosek o dofinansowanie do pełnomocnika
rządu ds. usuwania skutków powodzi Jerzego Widzyka. Władze centralne wydały
pozytywną opinię i zapewnienie udziału w finansowaniu tego zadania od 1999 r.1369
Do katalogu kategorii spraw, które skutkowały wymianą pism pomiędzy
wojewodami krakowskimi a władzami samorządowymi Krakowa, zaliczyć można:
polecenie dostosowania prawa miejscowego do nowelizacji ustaw
(np. w zakresie dokonania zmian w Statucie Miasta Krakowa w związku
z nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym 1370),
uzgodnienia w zakresie korekt granic miasta (np. niezrealizowane projekty
włączenia do granic Krakowa sołectw Krzysztoforzyce 1371 i Osiedle
Łokietka w Zielonkach1372),
wyjaśnienia ze strony władz samorządowych kierowane do wojewody
w sprawach poruszanych przez ministerstwa (np. wprowadzenie na
obszarze miasta Krakowa postępowania przyspieszonego w sprawach
o niektóre wykroczenia na czas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do
Polski w 1997 r. po uprzedniej zgodzie szefa resortu sprawiedliwości
Leszka Kubickiego1373).
Relacje wojewodów krakowskich z przedstawicielami samorządu miasta
Krakowa w latach 90. XX w. dotyczyły również szeregu innych spraw bieżących. Na
koniec nie pozostaje więc nic innego, jak wymienić te zagadnienia, które w sposób
szczególny warunkowały nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy tymi
dwoma ośrodkami władzy lokalnej, a ściślej pomiędzy administracją rządową
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Raport o Stanie Miasta 1998. Ochrona środowiska, przeciwpowodziowa i zieleń miejska, BIP Miasto
Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29062, dostęp: 8 VI 2019 r.
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i samorządową. Wymiana pism i odbywające się dwustronne spotkania 1374, które można
odtworzyć

z

materiałów

archiwalnych,

obejmowały

swym

zakresem

m.in.:

nierozwiązaną przez kolejne lata kwestię złej jakości powietrza w mieście
i zanieczyszczeń1375, sprawę likwidacji Szpitala Specjalistycznego im. Eugeniusza
Biernackiego w Krakowie1376, sposobu upamiętnienia krwawo stłumionego strajku
robotników w Krakowie 23 marca 1936 r.1377, uzgodnienia działań podjętych w wyniku
pożaru w krakowskiej Filharmonii z 11 grudnia 1991 r.1378, udziału w komitecie
honorowym uroczystości w 1992 r. z okazji 50-lecia utworzenia Armii Krajowej1379,
wspólnego dofinansowania remontu i adaptacji kuchni dla ubogich przy ul. Dietla
w Krakowie prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej1380, otwarcia
w Krakowie przy ul. Szewskiej restauracji McDonald’s 1381, udziału w seminariach
dotyczących koncepcji metropolitarności roli Krakowa1382, podpisania listu intencyjnego
w sprawie utworzenia Centrum Targowo-Wystawienniczego1383 oraz sygnowania
wielostronnego

porozumienia

o

współpracy

przy

opracowaniu

wniosku

do

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie przyznania Polsce organizacji
olimpiady zimowej w 2006 r.1384 Wreszcie na koniec nie sposób nie wspomnieć
1374

Tego rodzaju spotkanie, w którym uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządu miasta Krakowa, odbyło się chociażby 21 V 1993 r. Wzięli w nim udział – z jednej strony –
wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz, wicewojewoda Jerzy Miller, wybrani dyrektorzy wydziałów
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – a z drugiej strony – prezydent Krakowa Józef Lassota,
wiceprezydenci Krzysztof Pakoński, Władysław Brzeski, Jan Friedberg, sekretarz miasta Mieczysław
Pieronek oraz dyrektorzy Magistratu i wydziałów. W trakcie spotkania poruszono szereg spraw ważnych
dla społeczności Krakowa i województwa, m.in. postępy w procesie komunalizacji, budowę i finansowanie
oczyszczalni ścieków „Kujawy”, lokalizację zakładu utylizacji odpadów, budowę Krakowskiego Centrum
Komunikacyjnego i inwestycje na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Zob. AUMK, UMK, spis 605/1,
notatka ze spotkania Urząd Wojewódzki w Krakowie – Zarząd Miasta Krakowa z 21 V 1993 r.
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o konfliktach na linii Urząd Wojewódzki w Krakowie – Urząd Miasta Krakowa
z przełomu lutego i marca 1995 r., które dotyczyły dodatków mieszkaniowych i ustalenia
ceny za wodę1385.
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AZMUWK, UWK, spis 152/14, s. 4, 51 i n.
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ZAKOŃCZENIE

W ramach podsumowania niniejszej rozprawy doktorskiej można zaryzykować
stwierdzenie, że wydarzenia z lat 90. XX w. w istotny sposób odznaczyły się w historii
państwa polskiego. Dokonujące się wówczas zmiany o charakterze systemowym
wywarły ogromny wpływ na dalsze losy rodzącej się III Rzeczypospolitej. Daleko idące
przekształcenia nastąpiły szczególnie w obrębie organizacji i metod działania władzy
państwowej. Znaczenie przełomowych przemian w tej dziedzinie potwierdza chociażby
fakt, że nie bez przyczyny okres ten powszechnie definiuje się mianem transformacji
ustrojowej.
Wydarzeniem o niezwykle doniosłych konsekwencjach była restytucja samorządu
terytorialnego w 1990 r. po okresie PRL-u. W jej efekcie przedstawiciele rozbudowanych
odtąd struktur administracji publicznej na wielu szczeblach stanęli w obliczu rozlicznych
wyzwań. Ich działania – niejednokrotnie pionierskie, oryginalne i wielu przypadkach
nieszablonowe – musiały być bowiem przystosowane do nowej rzeczywistości.
Mając na uwadze te spostrzeżenia, zasadne było podjęcie próby przeanalizowania
relacji wojewodów krakowskich z władzami samorządowymi miasta Krakowa w latach
1990–1998, a więc od przywrócenia samorządu terytorialnego do wdrożenia drugiego
etapu reformy samorządowej. W tym decydującym okresie, pomimo zmian personalnych
wynikających z dynamicznych transformacji na scenie politycznej, wszyscy kolejni
reprezentanci rządu w województwie krakowskim (Tadeusz Piekarz, Jacek Majchrowski,
Ryszard Masłowski) podejmowali rozliczne, częstokroć strategiczne kontakty
z przedstawicielami władz samorządowych Krakowa – w szczególności z prezydentami
(Jackiem Woźniakowskim, Krzysztofem Bachmińskim, Józefem Lassotą, Andrzejem
Gołasiem) i Radą Miasta Krakowa. W praktyce bardzo często konieczne było – jak już
wspomniano – wypracowanie zupełnie nowych standardów i procedur, które okazały się
niezbędne do realizacji bezprecedensowych zobowiązań.
Zgodnie z założeniem twórców reformy ustrojowej władze samorządowe zostały
na przestrzeni kolejnych lat ostatniej dekady XX w. wyposażone w coraz silniejsze
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kompetencje i zarazem coraz szerszy katalog nałożonych nań zadań. Część z nich była
nowa, właściwa idei samorządności i niezbędna do jej wdrażania. Były też takie
zobowiązania, które to organy samorządu terytorialnego przejęły już w 1990 r.,
a następnie także i w kolejnych latach, m.in. od terenowych organów rządowej
administracji ogólnej. Nie inaczej było w Krakowie, gdzie wojewoda Tadeusz Piekarz
– jako zwolennik rozwoju samorządu terytorialnego – moderował sprawne wdrażanie
ustawy kompetencyjnej, a także przyczyniał się do podpisywania z władzami miasta
porozumień, na mocy których przekazywał im kolejne zadania i kompetencje.
Nie sposób nie odnotować, że w 1993 r. Kraków – jako jedno z 46 miast – został
wytypowany do realizacji programu pilotażowego reformy administracji publicznej.
W efekcie tego kontakty pomiędzy wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem
a prezydentem Józefem Lassotą weszły w nową fazę. Wyrazem zintensyfikowanych
relacji było podpisane przez nich porozumienie, a następnie bieżąca ewaluacja
wypełniania celów i założeń programu. Dwa lata później wspomniane ośrodki władzy
rządowej i samorządowej zaangażowane były w uzgodnienia dotyczące zupełnie nowego
projektu, jakim było wdrożenie tzw. ustawy miejskiej. Tytułowe relacje były również
determinowane pod koniec lat 90. XX w. przez drugi etap reformy samorządowej,
w ramach którego Kraków przybrał nieznany dotąd status miasta na prawach powiatu.
Ważkość omawianego okresu można również dostrzec w zakresie pozyskiwania
przez samorząd mienia Skarbu Państwa, które było niezbędne do realizacji powierzonych
mu zadań. W tym kontekście nie można było pominąć analizy procesu komunalizacji
w odniesieniu do miasta Krakowa. Jak wspomniano w treści niniejszej rozprawy
doktorskiej, w ocenie ówczesnych uczestników życia publicznego było to jedno
z najbardziej wymagających wyzwań, z jakim musieli zmierzyć się przedstawiciele
administracji rządowej w terenie i reprezentanci krakowskiego samorządu – nie tylko
w latach 90. XX w., ale i w późniejszym okresie.
Warto

zauważyć,

że

niektóre

przepisy

prawne

przyjęte

u

progu

III Rzeczpospolitej wymusiły niejako permanentne utrzymywanie kontaktów na linii
wojewodowie krakowscy – władze miasta Krakowa. W ustawie samorządowej z 1990 r.
znalazły się bowiem takie regulacje, które determinowały terenowe organy rządowej
administracji ogólnej do wykonywania nadzoru nad samorządem terytorialnym.
W województwie krakowskim w pierwszym półroczu działalności samorządowych
władz lokalnych odnotowano statystycznie dużo uchwał rad gmin zakwestionowanych
przez wojewodę pod względem kryterium legalności. To mogło świadczyć o tym, że
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samorządy niejako uczyły się wykorzystywać przyznane im narzędzia w postaci aktów
prawa miejscowego. Niemniej jednak później, praktycznie w każdym roku w ciągu
dwóch kolejnych kadencji, wskaźnik ten pozostawał na względnie stałym poziomie.
W efekcie interakcje na tej płaszczyźnie pomiędzy wojewodami krakowskimi
a przedstawicielami samorządu Krakowa obserwowano w całym analizowanym okresie
od 1990 do 1998 r. Dla przykładu można przywołać stwierdzenie przez wojewodę
krakowskiego Tadeusza Piekarza nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa
dotyczącej przekazania administracji rządowej nieruchomości przy al. Słowackiego 20
w Krakowie. Inną głośną sprawą, w ramach której wykorzystano uprawnienia nadzorcze,
był przyjęty przez krakowskich radnych plan zagospodarowania przestrzennego, który
obejmował atrakcyjny obszar Wzgórza św. Bronisławy, tzw. Sikornika.
Bezprecedensowe przepisy samorządowe uchwalone w 1990 r. dawały również
podstawę do wykonywania przez wojewodę, a dokładniej przez urzędników, którzy
w ramach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stanowili jego aparat pomocniczy,
czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Krakowa. Przez 9 kolejnych lat wskazanych
w tytule niniejszej pracy doktorskiej kontrole – chociażby z zakresu wykonywania zadań
zleconych – były przeprowadzane w krakowskim Magistracie niemalże ze stałą
częstotliwością. Inne inspekcje dotyczyły m.in. realizowania spraw z zakresu geodezji
i gospodarki gruntami, komunikacji, spraw obywatelskich, czy też nadzoru
urbanistyczno-budowlanego. Warto dodać, że pojawienie się urzędników Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w wydziałach Urzędu Miasta Krakowa wynikało m.in.
z przyjmowanego uprzednio planu uwzględniającego harmonogram i zakres czynności
kontrolnych.
Inna, nieznana dotąd płaszczyzna tytułowych relacji realizowała się w ramach
formuły zgłaszania przez radnych interpelacji i odpowiedzi na nie udzielanych przez
wojewodę. Istotnie, rozpiętość tematyczna zapytań była bardzo duża, niemniej jednak
sama nowatorska z początku procedura pozostawała przez kolejne lata niezmienna. Jak
pokazała praktyka, krakowscy samorządowcy w każdym roku chętnie korzystali
z

możliwości

interpelowania

przedstawiciela

rządowej

administracji

ogólnej

w województwie krakowskim. Zadawane przez nich pytania mieściły się w szerokim
spektrum zagadnień – od kwestii społecznych, przez komunikację, infrastrukturę,
inwestycje i budżet, po sprawy o charakterze interwencyjnym.
W niniejszej dysertacji przeanalizowano ponadto relacje odnoszące się do spraw
bieżących, które – w porównaniu do formalnych, zinstytucjonalizowanych kontaktów –
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nadawały swoistego kolorytu. Należy bowiem mieć świadomość, że interakcje pomiędzy
wojewodami krakowskimi z samorządem miasta Krakowa (i w odwrotnym kierunku)
następowały również częstokroć w konsekwencji takich wydarzeń, które zapisały się
w historii Krakowa, a wobec których przedstawiciele administracji samorządowej
i rządowej nie pozostawali obojętni. W tym zakresie warto wskazać na przedsięwzięcia
organizowane wspólnie przez Urząd Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki w Krakowie,
a czasem również inne podmioty, instytucje i jednostki. Przykładem mogą być chociażby
pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa, czy też zorganizowane w tym mieście
sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Analizie poddano także kontakty nawiązywane przez wojewodów krakowskich
i przedstawicieli władz samorządowych Krakowa w zakresie spraw w sposób szczególny
zajmujących opinię publiczną w mieście. Za egzemplifikację tego typu stosunków może
posłużyć chociażby tragiczna powódź, która w lipcu 1997 r. dotknęła Polskę, w tym
również województwo krakowskie i Kraków. Innym przykładem wydarzenia, które
wymusiło współpracę pomiędzy tytułowymi ośrodkami władzy lokalnej był poważny
w swych skutkach pożar budynku krakowskiej Filharmonii. W tę kategorię wpisywała
się również odżywająca co jakiś czas i zarazem szeroko komentowana wśród
mieszkańców miasta sprawa przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich sprzed
Barbakanu na cmentarz Rakowicki.
Reasumując, rezultaty badań relacji wojewodów krakowskich z samorządem
Krakowa w ostatniej dekadzie XX w. wskazują na wielowymiarowość podejmowanych
kontaktów – zarówno co do ich charakteru, jak również przesłanek, z których wynikały.
Równie szeroki i wieloaspektowy zakres odnosi się do tematyki spraw, które
powodowały, a czasem wręcz wymuszały nawiązywanie interakcji pomiędzy
wskazanymi ośrodkami władzy. Dodatkowo, do wniosków, jakie się nasuwają po
zapoznaniu się z powyższymi treściami, zaliczyć można dostrzeżenie dwóch
zasadniczych rodzajów stosunków pomiędzy wojewodami krakowskimi a samorządem
miasta Krakowa w latach 90. XX w. – epizodycznych i okazjonalnych oraz takich, które
miały stały charakter i realizowały się permanentnie.
Wydaje się, że określone we wstępie cele pracy zostały zasadniczo osiągnięte, co
w konsekwencji prowadzić może do przekonania, że temat został wyczerpany. Niemniej
jednak w kontekście dalszych badań w obrębie tytułowego zagadnienia wskazuje się na
możliwość podjęcia kompleksowej analizy relacji na linii administracja rządowa
w terenie – administracja samorządowa przy zakreśleniu innych cezur czasowych.
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Wymagałoby to – co oczywiste – zdefiniowania w pierwszej kolejności przepisów, które
regulowały wspomniane stosunki. Wydaje się, że zasadne, nawet w celach
porównawczych,

byłoby

również

pozostanie

przy

okresie

pierwszych

lat

III Rzeczpospolitej, ale zbadanie relacji wojewodów – gospodarzy innych regionów
z samorządami miast stanowiących stolicę danego województwa.
Inny postulat badawczy odnosiłby się natomiast do skoncentrowania się na jednej
z wybranych płaszczyzn relacji pomiędzy wojewodami krakowskimi a samorządem
miasta Krakowa. Wdzięcznym obszarem do jeszcze bardziej pogłębionych badań byłaby
kwestia wdrażania kolejnych reform administracji publicznej, które – jak dowodzą
powyższe treści – były bezpośrednio powiązane z rozwojem idei i struktur samorządu
terytorialnego.

Przywoływane

w

niniejszej

rozprawie

opracowania

autorstwa

reformatorów (m.in. Michała Kuleszy, Jerzego Stępnia), które ujmują to zagadnienie
w skali ogólnopolskiej, mogłyby tym samym zostać uzupełnione o prezentację praktyki
ustrojowej. Dzięki temu powstałaby analiza i opis wdrażania reform w poszczególnych
regionach i miastach.
Pod rozwagę warto również poddać analizę uprawnień nadzorczych wojewodów
w szerszej skali. W tym względzie można wysunąć postulat zbadania uchwał wybranych
rad miast i gmin w danym województwie, które w ramach nadzoru zostały przez
wojewodów uchylone w wyniku stwierdzenia niezgodności z prawem. Warto ponadto
dodać, że w przypadku województwa krakowskiego badacze mogą sięgnąć do bogatej
bazy źródłowej w postaci protokołów z kontroli przeprowadzanych przez urzędników
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w poszczególnych urzędach miast i gmin oraz
w podległych jednostkach
Pozostając przy zainteresowaniach historią administracji i historią regionalną
w skali województwa krakowskiego w okresie pierwszej dekady III Rzeczypospolitej,
należałoby

rozważyć

możliwość

zbadania

relacji

wojewodów

z

władzami

samorządowymi innych gmin. Trzeba bowiem pamiętać, że Kraków – przez swoją
metropolitalność i stołeczny status – miał specyfikę zgoła odmienną od pozostałych
jednostek samorządu terytorialnego województwa krakowskiego. Kompleksowe
przeanalizowanie stosunków wojewodów z pozostałymi gminami miejskimi, wiejskimi
i mieszanymi z pewnością pozwoliłoby na uzyskanie w tym temacie o wiele szerszej
perspektywy.
Rozbudowanie obszaru analizy przewidywałby również postulat badawczy
zakładający udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jak wyglądała działalność
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wojewodów krakowskich w latach 90. XX w.? Jak wykorzystywali oni kompetencje
i uprawnienia przyznane im jako piastunom terenowego organu rządowej administracji
ogólnej? Jaki był kierunek przyjętej przez nich polityki i jakie sprawy w taki, a nie inny
sposób go determinowały?
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Statut Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 1997 r., spis 396/14.
Statut Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 1998 r., spis 396/1.
Statut Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i jego zmiany 1996 r., spis 396/4.
Statuty organizacyjne Urzędu. Reforma terenowej administracji rządowej 1996 r.,
spis 256/7.
Tworzenie, łączenie i znoszenie gmin 1990–1991 r., spis 45/I/11.
Uchwały Sejmiku Samorządowego oraz gmin: Alwernia, Biskupice, Czernichów,
Drwinia, Dobczyce 1990 r., spis 46/2/1.
Ustalenia z posiedzeń Kolegium Wojewody 1991–1992 r., spis 45/I/15.
Ustawowe przekazanie miastu Kraków kompetencji w formule zadań własnych
i zleconych 1996 r., spis 256/6.
Wizyta Ojca Świętego 1991 r., spis 132/2.
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Wojewódzki Zespół ds. Administracji Publicznej – program pilotażowy 1994 r., spis
45/I/33.
Wojewódzki zespół roboczy ds. transformacji zadań i kompetencji administracji
terenowej (program pilotażowy) 1993 r., spis 45/I/24.
Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 1990 r., spis 45/I/6/72.
Współdziałanie z innymi urzędami i jednostkami 1996, 1997 r., spis 400/10.
Współdziałanie

z

jednostkami

własnymi.

Współdziałanie

z

jednostkami

niepodporządkowanymi. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego
1990 r., spis 45/I/7.
Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 1992 r., spis
45/I/22.
Współdziałanie z organami administracji specjalnej i innymi instytucjami oraz
wojewodami 1992 r., spis 45/I/23/72.
Współdziałanie z organami administracji specjalnej i innymi instytucjami oraz
wojewodami 1993 r., spis 45/I/35/72.
Współdziałanie z organami administracji specjalnej, innymi instytucjami oraz
wojewodami 1996 r., spis 258/15.
Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 1991 r., spis 45/I/12.
Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 1993 r., spis 45/I/29.
Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 1997 r., spis 396/47.
Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 1998 r., spis 396/45.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1991 r.,
spis 45/I/14.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1992 r.,
spis 45/I/23.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1993 r.
Interpelacje delegatów gmin do Sejmiku Samorządowego Województwa
Krakowskiego 1993 r., spis 45/I/32.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1994 r.,
spis 45/I/47.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1995 r.,
spis 45/I/65.
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Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1996 r.,
spis 258/16.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego 1998 r.,
spis 396/49.
Współdziałanie z Sejmikiem Samorządowym Województwa Krakowskiego.
Interpelacje 1998 r., spis 396/52
Współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.
Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 1991 r., spis
45/I/13.
Współdziałanie, kontakty z organami samorządu terytorialnego 1996 r., spis 256/21.
Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi 1990, 1991 r., spis 46/4/1.
Wycinki prasowe dotyczące działalności Urzędu 1995 r., spis 152/14.
Wywiady i informacje dla mediów 1997 r., spis 399/5.
Wywiady i informacje dla mediów 1998 r., spis 399/3.
Wywiady i informacje dla prasy, radia i TV 1991 r., spis 152/9.
Wywiady i informacje dla prasy, radia i TV 1992 r., spis 152/10.
Wywiady i informacje dla prasy, radia i TV 1995 r., spis 152/12.
Wywiady i informacje dla prasy, radia i TV 1996 r., spis 152/13.
Zarządzenia i rozporządzenia Wojewody Krakowskiego 1993 r., spis 45/I/27.
Zarządzenia i rozporządzenia Wojewody Krakowskiego opracowane przez Wydział
Organizacji i Nadzoru 1994 r., spis 45/I/38.
Zarządzenia i rozporządzenia Wojewody Krakowskiego opracowane przez Wydział
Organizacji i Nadzoru 1995 r., spis 45/I/59.
Zmiana granic gmin 1992 i 1994 r., spis 45/I/41.
Zmiany granic gmin 1997 r., spis 396/38.
Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Zespół: Urząd Miasta Krakowa od 1990 roku.
Pisma – skargi na uchwały Rady Miasta Krakowa 1993–1994 r., spis 257/1.
Pisma – skargi na uchwały Rady Miasta Krakowa 1995 r., spis 257/2.
Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami 1992–1994 r.,
spis 605/1.
Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami 1996 r., spis
605/3.
Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami 1997 r., spis
605/4.
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Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 1998–1999 r., spis 1494/11–13.
Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 1997 r., spis 1494/17–18.
Korespondencja Przewodniczącego Rady Miasta 1998 r., spis 4875/41.
Współdziałanie z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami 1995–2002 r., spis
4875/42.

RELACJE USTNE
Bachmiński K. (prezydent Krakowa od lutego 1991 r. do września 1992 r.) – relacja ustna
z 18 X 2019 r.
Barczyk K. (przewodniczący Rady Miasta Krakowa w latach 1990–1993, radny miasta
Krakowa I i II kadencji) – relacja ustna z 29 X 2019 r.
Masłowski R. (wojewoda krakowski od stycznia do grudnia 1998 r.) – relacja ustna
z 29 X 2019 r.
Stec M. (delegat pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie
krakowskim w randze wicewojewody w latach 1990–1991, dyrektor generalny
w Urzędzie Rady Ministrów w randze wiceministra w latach 1992–1994) – relacje
ustne z 6 i 20 XI 2019 r.

ŹRÓDŁA NORMATYWNE
Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. nr 49, poz. 279 z późn. zm.).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 152 (Dz.U. nr 78,
poz. 483 z późn. zm.).
Porozumienie między Wojewodą Krakowskim a Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powierzenia spraw z zakresu pomocy
społecznej sporządzone w Krakowie dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Krak.
nr 17, poz. 148).
Porozumienie między Wojewodą Krakowskim a Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
w Krakowie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z dziedziny weterynarii,
sporządzone w Krakowie dnia 14 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 9, poz. 86).
Porozumienie pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Krakwie a Prezydentem
Miasta Krakowa zawarte w dniu 27 grudnia 1990 r. w sprawie powierzenia organom
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gminy prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz.
Woj. Krak. z 1991 r., nr 2, poz. 12; z 1992, nr 2, poz. 21).
Porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa
zawarte w dniu 15 grudnia 1992 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw
z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi na obszarze miasta
Krakowa oraz niektórych spraw z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. Urz. Woj.
Krak. z 1993 r., nr 4, poz. 19).
Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw
z zakresu administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 sierpnia 1990 r.
między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Krakowie a Prezydentem Miasta
Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 18, poz. 150).
Porozumienie w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia niektórych spraw
z zakresu administracji rządowej zawarte w Krakowie dnia 27 grudnia 1990 r.
między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Krakowie a Prezydentem Miasta
Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1991 r. nr 2 poz. 12).
Porozumienie w sprawie powierzenia spraw dotyczących rozpoczęcia lub przerwania
ogrzewania budynków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta
Krakowa zawarte w Krakowie dnia 14 października 1991 r., między Wojewodą
Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 16, poz. 116).
Porozumienie w sprawie powierzenia spraw dotyczących rozpoczęcia lub przerwania
ogrzewania budynków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta
i gminy Skawina zawarte w Krakowie dnia 8 października 1991 r., między
Wojewodą Krakowskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina (Dz. Urz. Woj.
Krak. nr 16, poz. 117).
Porozumienie w sprawie powierzenia spraw dotyczących rozpoczęcia lub przerwania
ogrzewania budynków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze i gminy
Alwernia, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Wójtem Gminy Alwernia
w dniu 9 listopada 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 17, poz. 117).
Porozumienie w sprawie powierzenia zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz
prowadzenia spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi na
obszarze miasta Krakowa zawarte w Krakowie dnia 15 października 1991 r. między
Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 17,
poz. 123).
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Porozumienie w sprawie powierzenia zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz
prowadzenia spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi na
obszarze miasta Krakowa zawarte w Krakowie dnia 26 marca 1991 r. między
Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 10
poz. 90).
Porozumienie z dnia 2 grudnia 1991 r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu
27 grudnia 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Krakowie
a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia organom gminy
prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Woj.
Krak. z 1992, nr 2, poz. 21).
Porozumienie z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu
30 grudnia 1994 r. zmieniającego zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków
(Dz. Urz. Woj. Krak. nr 8, poz. 49).
Porozumienie z dnia 30 grudnia 1994 r. zawarte między Wojewodą Krakowskim
a Prezydentem Miasta Krakowa zmieniające zakres zadań przejętych przez Gminę
Kraków (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1995 r., nr 1, poz. 2).
Porozumienie z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu
30 grudnia 1994 r. zmieniającego zakres zadań przejętych przez Gminę Kraków
(Dz. Urz. Woj. Krak. nr 10, poz. 54).
Porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 1993 r. między Wojewodą Krakowskim
a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie przekazania niektórych zadań
i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Gminy
Kraków (Dz. Urz. Woj. Krak. z 1994 r. nr 2 poz. 5).
Rezolucja nr 20/XIII/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie sytuacji
w Czeczenii, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3050, dostęp: 12 III 2019 r.
Rezolucja nr 41/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie
komunalizacji Elektrociepłowni Kraków-Łęg, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4151, dostęp: 13 II 2019 r.
Rezolucja nr 46/93 Rady Miasta Krakowa w sprawie porozumienia Prezydenta Miasta
Krakowa z Wojewodą Krakowskim o przejęciu zadań i kompetencji z zakresu
administracji rządowej do wykonania organom Gminy, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4155, dostęp: 2 IV
2016 r.
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Rezolucja nr 47/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r., BIP Miasto Kraków,
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4156, dostęp: 13 IV
2017 r.
Rezolucja nr 62/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie
komunalizacji Elektrociepłowni Kraków S.A., BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4168, dostęp: 13 II 2019 r.
Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r.
w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych
(Dz.U. nr 54, poz. 316 z późn. zm.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do rad powiatów i sejmików województw oraz określenia
wspólnego kalendarza wyborczego do wyborów do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 104,
poz. 653).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie
ramowego statutu urzędu wojewódzkiego (Dz.U. nr 123, poz. 580).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 60,
poz. 388).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy
(Dz.U. nr 51, poz. 205).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady
m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. nr 134, poz. 1125).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib
i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej
organizacji izb i trybu postępowania (Dz.U. nr 94, poz. 463).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji
i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U. nr 11, poz. 86, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek
organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta
(Dz.U. nr 145, poz. 711).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań
i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być
przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich
wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. nr 65, poz. 309 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta (Dz.U. nr 86, poz. 400).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na
obszarach gmin (Dz.U. nr 155, poz. 760).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej
administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom
o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad
i trybu przekazania (Dz.U. nr 103, poz. 471).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej
i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz
z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U.
nr 115, poz. 510).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania
organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego
podziału administracyjnego Państwa (Dz.U. nr 17, poz. 95).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz
gmin wchodzących w skład województw (Dz.U. nr 17, poz. 92).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań
i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów,
które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie (Dz.U. nr 17, poz. 94
z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia
powiatów (Dz.U. nr 103, poz. 652).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych w 1990 r. (Dz.U. nr 48 poz. 283 z późn. zm.).
Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. nr 30, poz. 235).
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Uchwała nr 154 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie
podziału miasta Krakowa na dzielnie (Dz. Urz. Rady Narod. w M. Krakowie nr 27
poz. 115).
Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli
przez organy administracji państwowej (M.P. nr 22, poz. 124 z późn. zm.).
Uchwała nr C/654/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie
utworzenia Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, BIP Miasto Kraków
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=35325, dostęp: 20
II 2019 r.
Uchwała nr CI/937/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie statutu
gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Krakowa pod nazwą Miejski
Zarząd Baz Danych, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?
id=2856, dostęp: 15 IV 2019 r.
Uchwała nr CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4023,

dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr CVI/695/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 1994 r. zmieniająca
uchwałę Nr C/654/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie
utworzenia Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4032, dostęp: 20 II
2019 r.
Uchwała nr CVIII/710/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 1994 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LXIII/441/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 października
1992 r., BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=4047, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr CXI/732/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie
organizacji i zakresów działania dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=4069, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr CXII/1004/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie
odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2921, dostęp: 14 I 2019 r.
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Uchwała nr CXII/1005/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie
wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2922, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr CXIII/1008/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie
zasad zamiany mieszkań komunalnych o niskim standardzie na pełnostandardowe
lokale stanowiące własność Gminy Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2925, dostęp: 20 II
2019 r.
Uchwała nr CXIX/1063/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2981, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr CXXII/1088/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
skierowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy
w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego, BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
3006, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr I/1/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_
inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3365, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr I/1/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=1921, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr I/1/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://
www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3074, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr I/2/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie
wyboru Delegatów do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, http://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3347, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr I/2/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_
inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1922, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr I/2/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie
wyboru Prezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3057, dostęp: 14 I 2019 r.
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Uchwała nr I/3/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3348, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr I/3/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie
wyboru Wiceprezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3058, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr II/10/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie
wyboru Wiceprezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3355, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr II/11/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia
nazwy Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3356, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr II/13/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia
składu liczbowego Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3358, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr II/14/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru
Wiceprezydentów Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3359, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr II/16/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru
członków Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3361, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr II/17/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3362, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr II/3/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie wyboru
Prezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_
inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1923, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr II/4/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wyboru
Wiceprezydenta Miasta Krakowa i Członków Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3059,

dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr II/5/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3060, dostęp: 14 I 2019 r.
386

Uchwała nr II/6/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie wyboru
delegatów do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1926, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr II/6/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3061, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr II/7/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie
wyboru Prezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3352, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr II/7/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1927, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr II/8/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3353, dostęp: 7 II 2019 r.
Uchwała nr III/19/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie Regulaminu
Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3364, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr III/20/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie Regulaminu
Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3346, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr III/22/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie powołania
Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3367, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr IV/21/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3076, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr IV/25/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie
wynagradzania członków Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3370, dostęp: 19 II
2019 r.
Uchwała nr IV/26/90 Rady Miasto Kraków z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie uzupełnienia
składów Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3371, dostęp: 9 II 2019 r.
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Uchwała nr IV/37/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 października 1994 r. w sprawie
zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=1957,

dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr LIV/368/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3710, dostęp: 12 I
2019 r.
Uchwała nr LIV/474/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://
www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2394,

https://www.bip.

krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=59792, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr LIX/415/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 września 1992 r. w sprawie
przystąpienia przez Gminę Miasta Krakowa do Spółki „Międzynarodowy Port
Lotniczy Kraków–Balice” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Balicach, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3757, dostęp: 15 IV 2019 r.
Uchwała nr LVI/520/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wyznaczenie członka do Rady Nadzorczej Krakowskiego
Centrum Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2440, dostęp: 6 IV
2019 r.
Uchwała nr LVII/392/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1992 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3734, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr LVII/399/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1992 r. w sprawie
podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez Miasto Kraków zakładów opieki
zdrowotnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3741, dostęp: 3 VI 2019 r.
Uchwała nr LVII/541/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie
przystąpienia

do

sporządzania

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Obszaru Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2461,

dostęp: 6 IV 2019 r.
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Uchwała nr LVIII/403/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 1992 r. w sprawie
szczególnej ochrony unikatowego charakteru Krakowa ukształtowanego przez
historię i tradycję, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3745, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LVIII/404/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 1992 r. w sprawie
przystąpienia przez Gminę Miasta Krakowa do Spółki „Krakowskie Centrum
Komunikacyjne” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3746, dostęp: 6 IV 2019 r.
Uchwała nr LXIII/433/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 1992 r. w sprawie
wyboru Prezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3775, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr LXIII/441/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 października 1992 r. w sprawie
szczególnej ochrony unikatowego charakteru Krakowa ukształtowanego przez
historię i tradycję, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3782, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXIV/640/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie
zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2560, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie
organizacji i zakresu działania dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D13077%2
6typ%3Du, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXX/701/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie
zasad i trybu przyznawania dotacji na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
2621, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXX/702/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie
odwołania członka Zarządu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2622, dostęp: 21 I 2019 r.
Uchwała nr LXXI/482/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie
przystąpienia do Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta
Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3823, dostęp: 13 IV 2019 r.
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Uchwała nr LXXI/483/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie
zmiany Statutu Miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3824, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr LXXI/709/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie
skierowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy
w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego, BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
2629, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXXI/716/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie
odwołania Zarządu Miasta Krakowa z wyjątkiem Prezydenta Miasta, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2636,

dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr LXXIII/726/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie
wystąpienia do Wojewody Krakowskiego z wezwaniem do usunięcia naruszenia
prawa,

BIP

Miasto

Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/

show_pdf.php?id=2646, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXXIX/502/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_
inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3843, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr LXXV/731/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 1997 r. w sprawie
wyboru Wiceprezydentów Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2651, dostęp: 21 I 2019 r.
Uchwała nr LXXVI/733/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie
uzupełnienia składu Zarządu Miasta, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2653, dostęp: 21 I 2019 r.
Uchwała nr LXXVII/492/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://
www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3833, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr LXXVIII/672/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie
przyznania Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti” Panu Tadeuszowi Piekarzowi,
BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?
id=4578, dostęp: 6 IV 2019 r.
Uchwała nr LXXVIII/760/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie
skierowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy
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w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Krakowskiego, BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
2680, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXXX/520/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie
zmian w składach Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3860, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3863, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr LXXXI/526/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. w sprawie
przyjęcia przez Gminę Miasta Krakowa prowadzenia w imieniu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie niektórych spraw z zakresu ochrony dóbr
kultury, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_
pdf.php?id=3866, dostęp: 3 VI 2019 r.
Uchwała nr LXXXI/527/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. w sprawie
rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3867, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2707, dostęp: 20 II
2019 r.
Uchwała nr LXXXIII/545/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3885, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr LXXXIII/549/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie
zmian w składach Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3889, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr LXXXVI/561/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie
złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Krakowskiego ON.P-0915/25/93 z dnia 11 czerwca 1993 r.
stwierdzające nieważność uchwały nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia
30 kwietnia 1993 r., BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3901, dostęp: 20 II 2019 r.
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Uchwała nr LXXXVI/561/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie
złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Krakowskiego ON.P-0915/25/93 z dnia 11 czerwca 1993 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia
30 kwietnia 1993 r., BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3901, dostęp: 25 IV 2019 r.
Uchwała nr LXXXVI/806/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2726,

dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr V/24/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie koncepcji
zarządzania Krakowem, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3369, dostęp: 19 II 2019 r.
Uchwała nr V/36/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie przejęcia
zadań z zakresu administracji rządowej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3381, dostęp: 29 I 2019 r.
Uchwała nr V/38/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie
przekazania nieruchomości położonej w Krakowie przy Alejach Słowackiego nr 20,
BIP

Miasto

Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.

php?id=3383, dostęp: 19 II 2019 r.
Uchwała nr V/39/90 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dróg krajowych
i wojewódzkich, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3384, dostęp: 1 II 2019 r.
Uchwała nr V/41/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie
powołania wspólnego Biura Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3386, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3110, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr VI/52/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r. w sprawie
przeniesienia grobów żołnierzy sowieckich z Plant na Cmentarz Wojskowy, BIP
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Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
3397, dostęp: 19 II 2019 r.
Uchwała nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=55356, dostęp: 25 IV 2019 r.
Uchwała nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad
wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=
id%3D11479%26typ%3Du, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr X/113/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie
przyjęcia Porozumienia dodatkowego nr 1 zmieniającego zakres zadań przejętych
przez Gminę Kraków w ramach Porozumienia z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do
wykonania organom Gminy Kraków, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2033, dostęp: 15 XII 2016 r.
Uchwała nr X/70/90 z dnia 30 października 1990 r. zmieniająca uchwałę w spawie
Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3415, dostęp: 9 II 2019 r.
Uchwała nr X/71/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 października 1990 r. w sprawie
ustalenia

listy

kandydatów

do

kolegium

odwoławczego

przy

sejmiku

samorządowym, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3416, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr X/73/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 października 1990 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przeniesienia grobów żołnierzy sowieckich z Plant na Cmentarz
Wojskowy, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3418, dostęp: 19 II 2019 r.
Uchwała nr XC/579/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie przejęcia
przez Gminę Kraków określonych zadań i kompetencji z zakresu rządowej
administracji ogólnej i specjalnej w ramach programu pilotażowego Rady Ministrów,
BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?
id=3919, dostęp: 2 IV 2016 r.
Uchwała nr XCI/605/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1993 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasta Krakowa do Spółki
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„Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków–Balice” – Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3945, dostęp: 15 IV 2019 r.
Uchwała nr XCII/885/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1997 r. w sprawie
utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Krakowa pod nazwą
Miejski Zarząd Baz Danych, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2805, dostęp: 15 IV 2019 r.
Uchwała nr XCV/629/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 1993 r. w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podpisania porozumienia z Wojewodą
Krakowskim o przejęciu zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do
wykonywania organom Gminy, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3968, dostęp: 2 IV 2015 r.
Uchwała nr XI/74/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie wyboru
organizacyjno-prawnej formy prowadzenia usług w zakresie komunikacji miejskiej
w Krakowie, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3419, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XIV/158/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie
przejęcia przez Gminę Miasta Krakowa inwestycji oświatowych prowadzonych
przez Kuratorium Oświaty w Krakowie jako zadanie własne Gminy, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2078,

dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XIV/92/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie
sprzedaży 1/16 współwłasności nieruchomości kubaturowej Mienia Komunalnego
oraz oddania w wieczyste użytkowanie 1/16 parceli gruntowej przy ul. Waryńskiego
14 (św. Gertrudy 14), BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3437, dostęp: 19 II 2019 r.
Uchwała nr XL/280/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie zmian
w składach Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3624, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XL/282/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3626, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr XL/381/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
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https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2301, dostęp: 14 I
2019 r.
Uchwała nr XLI/284/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 1992 r. w sprawie
wskazówek do budżetu Miasta Krakowa na 1992 r., BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3628,

dostęp:

25 III 2019 r.
Uchwała nr XLII/402/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie
zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2322, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XLIII/304/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie
rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady, BIP Miasto Kraków, http://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3646, dostęp: 11 I 2019 r.
Uchwała nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie
Statutu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=91038,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/

show_pdf.php?id=91039, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr XV/106/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 1991 r. w sprawie
odwołania Prezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3451, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr XV/111/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie
wyboru Członków Zarządu Miasta Krakowa na czas do wyboru Prezydenta Miasta,
BIP

Miasto

Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.

php?id=3456, dostęp: 19 II 2019 r.
Uchwała nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małopolskiego,

BIP

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Małopolskiego,

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,748635,uchwala-nr-xv17403-sejmikuwojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-grudnia-2003-r-w-sprawie-uchwaleniap.html, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniająca
uchwałę Nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie
zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2105, dostęp: 20 II
2019 r.
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Uchwała nr XVI/120/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1991 r. uchylająca
uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu Miasta Krakowa, BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
3465, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr XVI/123/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 1991 r. w sprawie
zmian w składach Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3468, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XVI/124/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wyboru
Prezydenta Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3469, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr XXI/126/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 1991 r. stanowiąca
o kierunkach działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zasad zawierania umów
najmu lokali użytkowych, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3471, dostęp: 20 II 2019 r.
Uchwała nr XXI/133/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie
projektu Statutu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3478, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr XXI/135/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dróg publicznych, BIP
Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=
3480, dostęp: 1 II 2019 r.
Uchwała nr XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie
utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich. BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=25521, dostęp: 19
XII 2018 r.
Uchwała nr XXII/146/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://
www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3491, dostęp: 12 I 2019 r.
Uchwała nr XXIII/160/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 1991 r. w sprawie
zmian w składach Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_
inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3505, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XXIX/198/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie
organizacji i zakresów działania dzielnic, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3543, dostęp: 21 XI 2018 r.
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Uchwała nr XXV/167/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie Statutu
Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
uchwaly/show_pdf.php?id=3512, dostęp: 10 I 2019 r.
Uchwała nr XXVI/258/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 1995 r. w sprawie
zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2178, dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XXVII/182/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3527, dostęp: 13 II
2019 r.
Uchwała nr XXVII/185/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.
pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3530, dostęp: 25 IV 2019 r.
Uchwała nr XXX/283/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 1995 r. w sprawie
wniosku Wojewody Krakowskiego o zmianę § 6 ust. 1 pkt 4 oraz § 7 ust. 3 uchwały
Nr XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniającej
uchwałę Nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie
zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2203, dostęp: 20 II
2019 r.
Uchwała nr XXX/287/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 października 1995 r. w sprawie
wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2207, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr XXX/291/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 października 1995 r. w sprawie
przystąpienia przez Gminę Miasta Krakowa do Spółki „Międzynarodowy Port
Lotniczy Kraków-Balice” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Balicach, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=2211, dostęp: 15 IV 2019 r.
Uchwała nr XXXIII/222/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r.
w sprawie zmian w składach Komisji Rady, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3567, dostęp: 13 II 2019 r.
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Uchwała nr XXXIII/224/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r.
w sprawie usunięcia tablic pamiątkowych, BIP Miasto Kraków, https://www.bip.
krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3569, dostęp: 25 III 2019 r.
Uchwała nr XXXIV/328/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie
zmian w składach Komisji Rady Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2248, dostęp: 13 II
2019 r.
Uchwała nr XXXV/334/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków, https://
www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2254, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała nr XXXVI/245/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie
przejęcia szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa, BIP Miasto Kraków,
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3590, dostęp: 13 II
2019 r.
Uchwała nr XXXVII/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988
r. w sprawie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Krak. nr 12 poz. 62 i z 1990 r. nr 27 poz. 214).
Uchwała nr XXXVIII/256/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 1991 r. w sprawie
przejęcia na własność Gminy Kraków Elektrociepłowni Kraków-Łęg, BIP Miasto
Kraków,

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=3601,

dostęp: 13 II 2019 r.
Uchwała nr XXXVIII/372/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie
wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego, BIP Miasto Kraków, https://www.
bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=2292, dostęp: 14 I 2019 r.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1990 r. w sprawie
wprowadzania w życie podziału zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy
a organy administracji rządowej (M.P. nr 21, poz. 164).
Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz.U. nr 14, poz. 63 z późn.
zm.).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. nr 84, poz. 426 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 6, poz. 35 z późn.
zm.).
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Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32, poz. 191
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 45, poz. 497
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (Dz.U. nr 110, poz. 473
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.
nr 51, poz. 298 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych
i samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 19, poz. 130).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. nr 95, poz. 602 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114, poz. 492
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U. nr 106, poz.
457 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz.U. nr 160, poz. 1060).
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Zarządzenie nr 152 Wojewody Krakowskiego z dnia 22 września 1992 r. w sprawie
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AUMK – Archiwum Urzędu Miasta Krakowa
AZMUWK

–

Archiwum

Zakładowe

Małopolskiego

w Krakowie
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
CAGR – Centrum Administracyjno-Gospodarcze Rządu
KCK – Krakowskie Centrum Komunikacyjne
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MSUP – Miejska Strefa Usług Publicznych
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
URM – Urząd Rady Ministrów
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Urzędu

Wojewódzkiego

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Paweł Gofron

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie przez Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie mojej pracy doktorskiej zatytułowanej Relacje wojewodów
krakowskich z samorządem miasta Krakowa w latach 1990–1998, zgodnie
z obowiązującymi na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie zasadami
udostępniania prac z jego Archiwum.

……………………………….
(czytelny podpis Autora pracy)
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OŚWIADCZENIE PROMOTORA
Niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i może być podstawą
postępowania o nadanie jej autorowi tytułu doktora.

…………………………….

……………………………………

Data

Podpis kierującego pracą

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca doktorska
zatytułowana Relacje wojewodów krakowskich z samorządem miasta Krakowa w latach
1990–1998 została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Wersja pracy przedstawiona do obrony jest identyczna z załączoną na optycznym
nośniku danych wersją elektroniczną.

……………………………….

........................................................

Data

(czytelny podpis autora pracy)
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