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Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, 
toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego bytu. Miesz-
kanie służy zaspokojeniu podstawowych funkcji biologicznych 
i jest miejscem regeneracji sił. Jest więc elementarną potrzebą 
z punktu widzenia jednostki. Jednakże mieszkanie pełni rolę 
znacznie szerszą. Decyduje ono w dużej mierze o trwałości 
rodziny, wymiarze kultury i modelu życia. Wyznacza trend demo-
graficzny. Jest wreszcie miejscem chroniącym istotne wartości 
społeczne i narodowe. Tym samym sytuacja mieszkaniowa kraju 
rozstrzyga w dużej mierze o losie narodu.

Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego, 1981 rok
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Drogi Czytelniku i droga Czytelniczko,

Przekazujemy w Twoje ręce najnowszy raport o mieszkalnictwie w Polsce 
Fundacji Habitat for Humanity Poland na rok 2015.

Raport jest próbą odpowiedzi na kilka pytań, które Habitat for Humanity 
Poland zadaje sobie od lat, a które z pewnością pojawiają się także w głowach 
tych, których ubóstwo mieszkaniowe dotyka osobiście, którzy zauważają je 
w swoich dzielnicach, miastach i podwórkach lub zajmują się tematyką poli-
tyki mieszkaniowej zawodowo: pracowników pomocy społecznej, jednostek 
samorządowych czy organizacji społecznych.

Jak to możliwe, że potrzeba dachu nad głową, która ma wymiar po-
wszechny i pozostaje kluczowa dla człowieka przez całe jego życie, zajmuje 
tak niewiele miejsca w dyskursie społecznym i politycznym?

Dlaczego polityka mieszkaniowa, która determinuje nie tylko gdzie 
i w jakich warunkach mieszkamy, ale w znaczący sposób wpływa na najważ-
niejsze decyzje człowieka – założenie rodziny, mobilność zawodową czy też na 
decyzję o emigracji – pozostaje od lat jedną z najbardziej zmarginalizowanych 
polityk społecznych w Polsce, a jej realizację powierzono nieposiadającemu 
odpowiedniej rangi ministerstwa departamentowi? Jeżeli posiadanie miesz-
kania zabezpiecza podstawowe potrzeby człowieka, w tym potrzeby biolo-
giczne i społeczne, dlaczego ponad połowa Polaków, którzy nie mogą w pełni 
realizować swoich potrzeb, nie stworzyła ruchu społecznego, domagając się 
zapewnienia prawa do godnego mieszkania, jak to ma miejsce w Londynie 
czy Berlinie?

Pomimo zapewnień kolejnych rządów, budownictwo i polityka miesz-
kaniowa po 1989 roku nie stanowią działań priorytetowych. Brak spójnej 
i długofalowej strategii rozwoju mieszkalnictwa, traktowanie mieszkań jako 
towaru wyłącznie rynkowego, brak realnej pomocy państwa w rozwijaniu 
i promowaniu mieszkalnictwa społecznego i wreszcie ograniczenia legislacyj-
ne oraz instytucjonalne sprawiły, że Polska plasuje się na jednym z ostatnich 
miejsc wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych swoich obywateli[1].

Kolejne rządy tłumaczą, że Polski nie stać na wsparcie budownictwa 
mieszkaniowego. Nie jest to prawda. Jak słusznie zauważa Adam Kowalewski[2], 

1 | Raport pobrany ze strony Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/topics/logement/ (dostęp: 20.09.2015).
2 | Kowalewski A., Kryzys mieszkaniowy to sprawa państwa, [w:] Mieszkalnictwo w Roku Rodziny, Warszawa 2013.
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największe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe Wielka Brytania poczy-
niła w 1946 roku, borykając się z zadłużeniem i ogromnym kryzysem ekono-
micznym okresu powojennego (jedzenie było w tym czasie na tzw. kartki, 
reglamentację zniesiono dopiero w 1953 roku). W ciągu niespełna pięciu lat 
wybudowano w Anglii ponad milion mieszkań, z czego 80% tych inwestycji 
zrealizowały samorządy.

Liczne analizy wykazują, że budownictwo mieszkaniowe może być 
motorem rozwoju gospodarczego, rozwijając rynek pracy w budownictwie 
i w pokrewnych sektorach, a także przynosząc do budżetu państwa wpływy 
z podatków od osób prawnych i fizycznych, VAT-u, ZUS-u i innych.

Fundacja Habitat for Humanity Poland od ponad 20 lat działa w Polsce na 
rzecz ograniczenia ubóstwa mieszkaniowego. Praca z osobami doświadcza-
jącymi ubóstwa mieszkaniowego i bezdomności pozwala nam na dogłębne 
zrozumienie potrzeb mieszkaniowych oraz uświadamia, jakie skutki niesie dla 
jednostki, społeczności w której żyje i dla całego społeczeństwa niezaspoko-
jenie tych fundamentalnych potrzeb.

Podejmowane działania i zgromadzone doświadczenie w obszarze ubó-
stwa mieszkaniowego umożliwiły wypracowanie podstawowych wniosków 
i postulatów:

1. Godne, dostępne cenowo mieszkanie to nie wydatek budżetowy, ale inwe-
stycja społeczna w człowieka, w rodzinę i kolejne pokolenia. Bezpieczny dach 
nad głową jest warunkiem koniecznym dla trwałości rodziny. Wśród rodzin, 
które otrzymały klucze do habitatowskich domów, obserwujemy wzrost 
aspiracji, motywacji do nauki, poprawę sytuacji bytowej poprzez znalezienie 
lepszej pracy, inwestowanie w siebie i w społeczność, którą tworzą.

2. Ogromny deficyt mieszkaniowy w Polsce to wyzwanie, ale także ogrom-
na szansa dla inwestorów społecznych. Niezamożne rodziny są godnym 
zaufania klientem, który, obciążony dopasowanym do jego potrzeb 
i możliwości kosztem za mieszkanie, będzie lojalnie takie koszty ponosił. 
Raty zaciągnięte na kupno domu od Habitatu, wybudowanego metodą 
non-profit, spłacane są regularnie. W Polsce ponad 50% społeczeństwa to 
potencjalni klienci tzw. społecznych deweloperów: zbyt zamożni, aby sta-
rać się o mieszkania komunalne i zbyt biedni, aby uzyskać kredyt miesz-
kaniowy. Chętnie kupią oni mieszkanie z możliwością uzyskania własności 
bądź wynajmą je za czynsz na miarę ich możliwości.
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3. Warunkiem rozwiązania problemu mieszkaniowego w Polsce jest współ-
praca różnorodnych aktorów reprezentujących sektor publiczny, pry-
watny i NGO. Rolą rządu jest wprowadzenie takich zmian legislacyjnych, 
instytucjonalnych i podatkowych, aby współpraca ta była możliwa i aby 
korzyści włączenia się podmiotów prywatnych w budownictwo społeczne 
przyciągały inwestorów.

 
Habitat for Humanity Poland wierzy, że godne miejsce do życia jest 

jednym z podstawowych praw człowieka. Mamy nadzieję, że prezentowany 
raport poruszy sumienia i zmobilizuje do działania tych, którzy bezpośrednio 
odpowiadają za tworzenie i realizację polityki mieszkaniowej w Polsce. Liczy-
my też na to, że raport poruszy nas samych: społeczeństwo, które pragnie żyć 
w kraju budowanym dzięki zasadom demokracji i sprawiedliwości społecznej.

Raport prezentuje szereg informacji o sytuacji mieszkaniowej w Polsce 
na podstawie dostępnych danych statystycznych: o zasobach mieszkanio-
wych, w szczególności o społecznych zasobach, o warunkach mieszkanio-
wych, w tym w ujęciu porównawczym na tle innych krajów Unii Europejskiej 
oraz według własnej oceny mieszkańców. Raport nie obejmuje całości 
zagadnień mieszkaniowych. Nie ma charakteru naukowego, służy raczej jako 
zbiór informacji przydatnych do wypracowania własnych opinii i poglądów, 
które – mamy nadzieję – będą  fundamentem debaty publicznej w ramach 
Społecznego Forum Mieszkaniowego, pierwszej w Polsce platformy wymiany 
opinii, doświadczeń oraz dobrych praktyk z obszaru mieszkalnictwa[3]. 

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszym opraco-
waniem i życzę owocnej lektury.

Małgorzata Salamon
Dyrektor Habitat for Humanity Poland

3 | Adres platformy Społecznego Forum Mieszkaniowego: www.forummieszkaniowe.org (dostęp: 20.09.2015).



Alina Muzioł-Więcławowicz

ROZDZIAŁ I
Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka 
mieszkaniowa
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Wprowadzenie

Zarówno w roku 1981, jak i w 2006, powstały społeczne raporty prezen-
tujące trudną sytuację mieszkaniową Polaków i propozycje rozwiązania kry-
zysu mieszkaniowego[4]. Obu raportom przyświecało jednakowe, nieustająco 
aktualne motto, nawet jeśli część z nas, szczególnie młodych, spędza poza 
domem mniej niż 80% swojego życia.

Warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najsłabszych w Europie. Per-
spektywy wielu ludzi oczekujących na wynajęcie mieszkania w ramach zaso-
bów publicznych są na tyle odległe, że wręcz nierealne. Sytuacja mieszkaniowa 
większości Polaków nie zmieniła się ani w trakcie transformacji ani w okresie 
dynamicznych przemian po przystąpieniu do Unii Europejskiej, a nowe 
pokolenia mają najsłabsze perspektywy dostępu do mieszkania w dobrym 
standardzie, zajmowanego samodzielnie, ze stabilną perspektywą najmu lub 
nieobciążającej zbytnio budżetu domowego spłaty kredytu hipotecznego.
 

Po roku 1990 powstało wiele dokumentów i opracowań o znaczeniu 
mieszkalnictwa dla rozwoju kraju i znaczeniu domu dla dobrostanu człowie-
ka. Władze państwowe jedynie w ramach długofalowej, wieloletniej strategii 
działania uznają dostęp do mieszkań za ważny, a przyzwoite warunki mieszka-
niowe za niezbędne w ramach polityki społecznej, w tym dla polityki rodzin-
nej i rozwoju rynku pracy. Według średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
w 2020 roku będziemy mieli 388 mieszkań na 1000 mieszkańców, podczas gdy 
w 2013 roku mieliśmy ich 360. Według długookresowej strategii, w 2030 roku 
15% kobiet i 30% mężczyzn w wieku 25-34 lata ma zamieszkiwać wspólnie 
z rodzicami, podczas gdy w 2013 roku 37% kobiet i 50% dorosłych mężczyzn 
mieszkało z rodziną. Proponowane perspektywy interwencji uwzględniają 
zarówno szersze wydatkowanie środków publicznych na politykę mieszkanio-
wą, jak i precyzowanie preferencji w ramach wsparcia dla sektora społecznych 
mieszkań czynszowych, w tym mieszkań socjalnych oraz chronionych. Jednak 
praktyczna strona polityki mieszkaniowej państwa sprowadza się raczej do 
tego, by nie realizować ważnych, spójnych programów. Od 2007 roku z dużą 
determinacją wspiera się własność mieszkaniową osiąganą poprzez kredyt hi-
poteczny. Systematycznie zrzuca się na gminy wszystkie zadania mieszkanio-

4 | Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego (1981), Raport o naprawie sytuacji mieszkaniowej (2006).
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we o charakterze społecznym i socjalnym. W bieżących działaniach politycy 
nie zajmują się sprawami mieszkaniowymi Polaków. Świadczy o tym bardzo 
niski udział wydatków na cele mieszkaniowe w łącznych wydatkach budżetu 
państwa.

W 2014 roku bezpośrednie wydatki budżetu państwa na mieszkalni-
ctwo sięgały 1,5 mld złotych. Według EUROSTATU wydatki budżetu na bu-
downictwo mieszkaniowe sięgały w 2013 roku 2,5% PKB. W tym samym czasie 
Francja wydatkowała 6,1% PKB, Finlandia 6,0%, a Belgia i Niemcy po 5,9% PKB. 
Są to państwa znane z najlepszych warunków mieszkaniowych i najlepszego 
dostępu do mieszkań dla grup społecznych o niskim statusie majątkowym.

Politycy kolejnych grup rządzących mogli lekceważyć potrzeby miesz-
kaniowe Polaków i prawa obywatelskie na tym polu, zobowiązując władze 
samorządowe do pomocy osobom uboższym i znajdującym się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Jako społeczeństwo nie współdziałamy, nie wspieramy też za 
pomocą działań społecznych naszych współobywateli pozbawionych szans 
na godziwe i pozostające w zasięgu możliwości finansowych mieszkanie. 
Nie jesteśmy partnerem dla władzy, nie monitorujemy i nie komentujemy jej 
poczynań. Jeżeli działamy, to w zwartych grupach interesu, z myślą o korzyś-
ciach własnego otoczenia, czy to jako lokatorzy, czy jako spółdzielcy, czy też 
jako mieszkańcy jednego miasta.

Fundacja Habitat for Humanity Poland podjęła się w 2015 roku budowy 
Społecznego Forum Polityki Mieszkaniowej[5]. Inicjatywa ta ma za zadanie oży-
wienie debaty publicznej o polityce mieszkaniowej oraz wymianę poglądów 
i doświadczeń. Zgromadzona wiedza i nawiązane kontakty mają za zadanie 
wzmocnić społeczną stronę współpracy z władzami publicznymi. Jej rezulta-
tem będą określone działania, które wesprą eliminację ubóstwa mieszkanio-
wego w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie sprawy mieszkaniowe idą w złym 
kierunku i sytuacja mieszkaniowa nie poprawia się. Sprawnie rozwija się ko-
mercyjny sektor mieszkalnictwa, jednak mieszkalnictwo komercyjne nie jest 
rozwiązaniem dla wszystkich z uwagi na koncentrację rynku deweloperskiego 
w największych ośrodkach miejskich oraz brak dostępu do tego rynku grup 
osób o niskich dochodach. Poprawa warunków mieszkaniowych powinna 
być bardziej widoczna. Jak wykazują badania opinii publicznej, mieszkanie 
jest dla Polaków trzecią – po bezrobociu i niskich zarobkach – najważniejszą 

5 | Forum powstaje w ramach projektu finansowanego ze środków EOG, z programu Obywatele dla Demokracji.
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kwestią. Większość z nas zna przynajmniej kilka osób, dla których sytuacja 
mieszkaniowa była ważnym powodem wyjazdu za granicę, a niemal połowa 
ankietowanych zna kogoś, kto z uwagi na sytuację mieszkaniową przełożył w 
czasie decyzję o posiadaniu dziecka. Patrząc na statystyki, 34% obywateli oce-
nia bardzo źle, a 31% ocenia źle działania rządu w rozwiązywaniu problemu 
braku mieszkań dla osób ubogich i nisko zarabiających. Tylko 8% osób uznało 
politykę rządu w tym zakresie jako dobrą, żadna spośród badanych osób nie 
uznała jej za bardzo dobrą.

W opracowaniu zostaną przedstawione podstawowe dane z zakresu 
mieszkalnictwa, sytuacji mieszkaniowej i problemów mieszkaniowych Polaków, 
a także z zakresu polityki mieszkaniowej państwa i samorządów lokalnych. Nie 
oferujemy remedium na rozwiązanie problemów mieszkaniowych, za to uwy-
puklamy pewne zagadnienia i wnioski. Jesteśmy zdania, że w dziedzinie miesz-
kaniowej należy przede wszystkim podjąć debatę o prawach i obowiązkach 
obywateli, instytucji mieszkaniowych i władz publicznych oraz ustalić komu 
winniśmy dostarczyć największą pomoc. Czas rozpocząć zdecydowane działania, 
by niedostatek mieszkań i ich niski standard przestały doprowadzać do stygma-
tyzacji obywateli i ograniczanie szans rozwoju społecznego i indywidualnego. 
Ten krótki raport dostarcza podstawowych danych faktograficznych i prezentuje 
wady i zalety istniejącego systemu mieszkalnictwa. Wyrażamy nadzieję, że bę-
dzie pomocny w debacie obywatelskiej o mieszkaniowych sprawach Polaków. 

Prawo do mieszkania
Mieszkanie potrzebą i prawem człowieka.

Potrzeba dachu nad głową stanowi podstawową ludzką potrzebę. Tę 
kwestią poruszają liczne porozumienia międzynarodowe, uznawane przez 
Polskę. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ONZ 
w 1948 roku w art. 25 ust. 1 stwierdzono, że każdy człowiek ma prawo do 
stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jemu oraz jego rodzinie, 
włączywszy w to, między innymi, dach nad głową. W następnym akapicie 
nadmieniono, że matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy.

Art. 31 zrewidowanej, podpisanej przez Polskę w 2005 roku Europejskiej 
Karty Społecznej, zobowiązuje państwa sygnatariuszy do zapewnienia sku-
tecznej realizacji prawa do mieszkania poprzez:
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•	 wspieranie dostępu do mieszkania na odpowiednim poziomie;
•	 zapobieganie bezdomności i ograniczanie liczby bezdomnych, a docelo-

wo – wyeliminowanie zjawiska bezdomności;
•	 wzrost dostępności dochodowej mieszkań poprzez działania mające na 

celu ograniczenie wydatków z nimi związanych.

Mieszkalnictwo nie jest przedmiotem formalnych kompetencji Unii 
Europejskiej. Mimo to integracja europejska wpływa w znacznym stopniu na 
polityki mieszkaniowe krajów członkowskich. Zgodnie z art. II–94 ust. 3 Trak-
tatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

 (...) w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i biedzie Unia uznaje 
i przestrzega prawa do pomocy społecznej i pomocy mieszkaniowej dla zapew-
nienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodaw-
stwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozba-
wionym wystarczających środków.

 Do mieszkalnictwa odnoszą się dwa spośród pięciu punktów strategii 
Europa 2020:

1. Zrównoważone wykorzystanie energii: ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrost efek-
tywności energetycznej;

2. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Prawo do pomocy mieszkaniowej jest w Polsce wartością konstytucyjną. 
Art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje władze publicz-
ne, a więc rząd i władze samorządowe, do prowadzenia polityki sprzyjającej 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności do 
przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalne-
go oraz wspierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego 
mieszkania.

W ustawach szczegółowych, w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym oraz w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest dele-
gowane do gmin jako jedno z zadań własnych. Gminy mają – na zasadach 
i w przypadkach przewidzianych w ustawie – zapewniać lokale socjalne 
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i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Na te działania gmina może otrzymywać 
dotacje z budżetu państwa.

W ostatnich latach zwraca się uwagę na dodatkowe wyzwania stojące 
przed mieszkalnictwem. Mamy tu na myśli dwa priorytety polityk publicznych: 
zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wiele 
istotnych czynników w polityce rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz 
inkluzji społecznej jest wspólnych. Przyjęcie założenia, że zrównoważony roz-
wój powinien być podstawą realizacji prawa do mieszkania implikuje pewne 
priorytety w gospodarce mieszkaniowej, jakimi powinny być: przeciwdziałanie 
wykluczeniu mieszkaniowemu i efektywna interwencja publiczna na rzecz 
sprawiedliwej dostępności mieszkań, projektowanie uniwersalne, społeczna 
różnorodność, energooszczędność, dążenie do lepszego wykorzystania istnie-
jących zasobów, możliwie jak największe ograniczanie wykorzystywania pod 
zabudowę nowych terenów zielonych, jakość środowiska zamieszkiwania. Te 
aspekty mieszkalnictwa powinny decydować o jego przyszłości i teraźniejszości.

Przykładem szerokiego podejścia do kwestii zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych ludzi jest typologia bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 
ETHOS opracowana przez Europejską Federację Narodowych Organizacji Pracują-
cych na rzecz Ludzi Bezdomnych FAENTSA. Definicja bazuje na trzech domenach 
określających „dom”: domenie fizycznej, społecznej i prawnej. Domena fizyczna 
oznacza posiadanie domu – schronienia przed warunkami atmosferyczny-
mi, domena społeczna traktuje dom jako miejsce zachowania prywatności 
i relacji społecznych, a domena prawna – tytuł prawny do zajmowania danego 
mieszkania. Niezaspokojone potrzeby to nie tylko brak dachu nad głową, ale 
również przymus mieszkania w placówkach dla osób bezdomnych, schroni-
skach, mieszkaniach tymczasowych, przejściowych ośrodkach dla imigrantów 
lub migrujących pracowników, w instytucjach medycznych, penitencjarnych 
oraz przeznaczonych dla dzieci. Trzecią kategorię ludzi wykluczonych mieszka-
niowo stanowią zamieszkujący niezabezpieczone mieszkania: wynajmowane 
nielegalnie, czasowo zajmowane u rodziny lub przyjaciół, objęte wyrokiem 
eksmisyjnym, dotknięte przemocą domową. Kolejną kategorią są ludzie zaj-
mujący nieodpowiednie mieszkania, a więc zamieszkujący nietrwałe obiekty, 
w warunkach substandardowych (lokale mieszkalne nie spełniają standardów 
i norm budowlanych), w warunkach przeludnienia, gdy przekroczone są krajo-
we standardy przeludnienia, wyrażane np. powierzchnią użytkową na osobę[6]. 
Tak szeroko rozumiana bezdomność jest procesem dotykającym wielu ludzi.

6 | Informacje pobrane z portalu organizacji Feantsa: http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en (dostęp: 20.09.2015).
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Polityka mieszkaniowa
 

Popularna definicja polityki mieszkaniowej głosi, że jest to część polityki 
społecznej państwa, zajmująca się analizą i oceną problemu mieszkaniowego, 
a jej zadaniem jest wyrównywanie społecznych szans uzyskania mieszkania. 
Polityka mieszkaniowa uzupełnia (koryguje) rynek mieszkaniowy poprzez 
regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne i instrumenty finansowe, 
jednocześnie poprawiając dostęp do mieszkań dla osób narażonych na 
trudności w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ze względów społecznych 
i/lub ekonomicznych. Polega ona zatem na zapewnieniu funkcjonowania rynku 
mieszkaniowego w tych sferach, w których jest on w stanie zapewnić efektywną 
produkcję budowlano-montażową, a także na korygowaniu ewentualnych 
jego niesprawności. Kwestią sporną pozostaje poziom ingerencji państwa 
w mechanizmy rynku nieruchomości mieszkaniowych, w tym dobór kryteriów 
sprawiedliwego osądu, który rozstrzyga o podziale majątku trwałego między 
jednostki oraz gwarancję, że pewna część mieszkań (podaż) stanowi społecznie 
pożądane dobra. W szerszym ujęciu, rzadziej występującym w literaturze, 
na politykę mieszkaniową składają się wszelkie działania państwa, które 
mają wpływ na funkcjonowanie rynku mieszkaniowego i na jego wynik, tzn. 
ilość, ceny i jakość zasobu mieszkaniowego. Szersza definicja wynika przede 
wszystkim ze złożoności rynku, poddanego oddziaływaniu podmiotów 
zarówno polityki makroekonomicznej, jak i licznych polityk sektorowych 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, centralnym i lokalnym[7].

Procedury lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, proces inwesty-
cyjno-budowlany, finansowanie, eksploatacja i użytkowanie zasobów miesz-
kaniowych są w dużym stopniu regulowane prawnie ze względu na swoją 
złożoność i ryzyko konfliktu.

Co do zasady, w gospodarce rynkowej większość zasobów mieszka-
niowych powstaje i jest użytkowana na zasadach rynkowych. Otoczenie 
budownictwa mieszkaniowego i użytkowanie zasobów mieszkaniowych są 
silnie regulowane, ale decyzje o budowie, zakupie, wynajęciu mieszkania 
podejmuje się w oparciu o zasady rynkowe.

7 | Lis P., Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane 
problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 11.
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Mamy do czynienia z dwoma podsystemami mieszkalnictwa i finanso-
wania mieszkalnictwa: rynkowym i społecznym. W efekcie mieszkalnictwo 
dzieli się na dwa podstawowe sektory: sektor komercyjny (rynkowy) i sektor 
społeczny, wspierany przez władze publiczne.

Polityka mieszkaniowa powinna wspierać różne grupy obywateli w za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz koncentrować się na potrzebach 
słabszych ekonomicznie grup, wykorzystując do tego instrumentarium praw-
ne, instytucjonalno-organizacyjne oraz finansowe.

Kompetencje w zakresie polityki mieszkaniowej posiadają władze kra-
jowe (rządy) oraz władze samorządowe szczebla lokalnego[8]. W większości 
krajów europejskich zadania w zakresie pomocy mieszkaniowej wykonują 
samorządy lokalne, wspierane przez władze centralne. Gminy w coraz mniej-
szym stopniu angażują się w budowę i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi 
bezpośrednio, bo powierzają te zadania partnerom spoza sektora finansów 
publicznych. W Polsce są nimi Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) 
lub też inne gminne spółki prawa handlowego, ale zadania te mogą spełniać 
częściowo podmioty zewnętrzne. Permanentny deficyt środków publicznych 
na potrzeby mieszkaniowe kieruje uwagę decydentów politycznych ku 
sektorowi prywatnemu. Jedną z form wykonywania zadań jest partnerstwo 
publiczno-prywatne (PPP), ale w grę wchodzą inne formy współpracy, m.in. 
ulgi podatkowe dla inwestorów mieszkaniowych, agencje pośredniczące 
w wynajmowaniu mieszkań najemcom socjalnym. W Polsce do zadań gmin 
w zakresie mieszkalnictwa należy zapewnianie mieszkań gospodarstwom 
o niskich dochodach, dostarczanie lokali socjalnych i zamiennych, dostarcza-
nie pomieszczeń tymczasowych oraz wypłata dodatków mieszkaniowych. 
Lokale socjalne przysługują osobom i rodzinom o bardzo niskich dochodach 
oraz większości osób, wobec których sądownie orzeczono eksmisję z miesz-
kania. Mają one zazwyczaj niski standard[9] i skromną powierzchnię. W ramach 
polityki społecznej gminy angażują się również w dostarczanie mieszkań 
chronionych i zapewnianie schronienia osobom bezdomnym.

Termin „mieszkalnictwo społeczne”, wyniesiony z tłumaczeń angielskich, 
wymaga wyjaśnienia. W Polsce stosuje się dwa określenia: „mieszkalnictwo/
mieszkania społeczne” i  „mieszkalnictwo/mieszkania socjalne”. W języku an-
gielskim używany jest termin social housing dla obydwu znaczeń, niezależnie 

8 | W niektórych krajach kompetencje w tym zakresie mogą mieć również władze regionalne.
9 | Wobec nowo budowanych lokali socjalnych obowiązują standardy wynikające z prawa budowlanego, natomiast powierzchnia może być skromna 
(5 m2 na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym – 10 m2). Nieliczne gminy posiadają w swoich zasobach lokali socjalnych pomieszczenia mieszkalne 
w obiektach kontenerowych (modułowych).
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od tego jak precyzyjnie określamy kategorie osób uprawnionych do korzysta-
nia z tych mieszkań. Termin „mieszkalnictwo/mieszkania społeczne” ma szersze 
znaczenie. Często zamiennie stosuje się określenie „mieszkalnictwo/mieszka-
nia dostępne” (ang. affordable housing). Wyróżnikami społecznego sektora 
mieszkaniowego są: wsparcie finansowe na co najmniej jednym etapie cyklu 
funkcjonowania zasobu mieszkaniowego, obowiązujące kryteria dostępu 
dla potencjalnych użytkowników, ściśle określone reguły działania (regulacje 
prawne) wprowadzone celem racjonalizacji działań, transparentności decyzji, 
oszczędnego gospodarowania środkami, zachowania norm środowiskowych 
i społecznych. Tak rozumiany sektor społecznego mieszkalnictwa może funk-
cjonować jako sektor własnościowy lub czynszowy. W przypadku sektora 
własnościowego władze publiczne stosują instrumenty ułatwiające zakup 
i użytkowanie mieszkania własnościowego. W ramach sektora czynszowego 
władze publiczne realizują programy ułatwiające wynajmowanie mieszkań, 
czy to poprzez interwencję po stronie podaży mieszkań, np. wspieranie pod-
miotów budujących mieszkania dostępne, ulgi podatkowe dla budujących 
te mieszkania, czy też po stronie popytu, np. w formie dodatków mieszka-
niowych, limitowanych czynszów, ulg podatkowych dla wynajmujących te 
mieszkania. Uważa się, że społeczny sektor czynszowy jest rozwiązaniem 
lepszym, tańszym dla donatorów i sprawiedliwszym społecznie, ponieważ nie 
dostarcza ze środków publicznych majątku indywidualnym osobom i może 
być wykorzystywany na cele społeczne przez cały okres użytkowania. Istotne 
jest też to, że korzystanie z mieszkania czynszowego następuje po niższych 
kosztach dostępu dla zainteresowanych (czynsz, kaucja, ewentualnie też 
częściowy udział finansowy w kosztach budowy, np. w zasobach Towarzystw 
Budownictwa Społecznego – TBS). W kraju o niskim poziomie zamożności, 
wysokim poziomie bezrobocia i wysokim deficycie mieszkań, priorytet dla 
wspierania dostępu do mieszkań czynszowych sprzyja realizacji polityki 
prorodzinnej i prenatalnej, poprawia mobilność ludności i wzmacnia procesy 
dostosowawcze na rynku pracy (dostępność dachu nad głową, uniknięcie 
przywiązania do mieszkania kredytem mieszkaniowym). Jest to wyjątkowo 
ważne dla ludzi młodych, rozpoczynających karierę zawodową i życie rodzin-
ne[10].

 Niedawno została wprowadzona formalna definicja społecznego bu-
downictwa czynszowego. W art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 
roku o rewitalizacji[11] stwierdza się:

10 | Herbst I., Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Warszawa 2013, s. 2.
11 | W tej ustawie wprowadzono możliwość tworzenia przez gminy specjalnych stref rewitalizacji, jako obszarów programu rewitalizacji, w których stoso-
wane mogą być różnorodne instrumenty na rzecz poprawy mieszkalnictwa.
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Przez społeczne budownictwo czynszowe należy rozumieć budownictwo 
mieszkaniowe realizowane przy spełnieniu wszystkich następujących warunków:

1. dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na 
podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej;

2. na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty reali-
zujące inwestycje korzystają ze wsparcia środków publicznych;

3. realizują je podmioty, których głównym celem działania nie jest osiągnięcie 
zysku.

Definicję wprowadzono dla dookreślenia, czym są przedsięwzięcia 
mieszkaniowe mogące stanowić cel publiczny w Specjalnych Strefach Re-
witalizacji ustanawianych fakultatywnie przez gminy prowadzące gminne 
programy rewitalizacji, regulowane ww. ustawą.

W niektórych krajach kryteria dostępności do społecznego sektora 
mieszkaniowego mogą być bardzo ogólne, np. niezaspokojona potrzeba 
mieszkaniowa. Takie systemy mieszkalnictwa społecznego są określane jako 
powszechne. Odmienne od nich są systemy docelowe, gdzie kryteria dostępu 
są precyzowane w oparciu o niskie dochody (kryterium ogólne) lub specy-
ficzną sytuację potrzebujących (kryterium rezydualne). Polskę zalicza się do 
grupy krajów stosujących kryterium ogólne, o średnim udziale społecznego 
sektora mieszkaniowego w rynku mieszkaniowym[12].

Krótki rys historii i stan mieszkalnictwa w Polsce
Dziedzictwo PRL

Właściwie przez cały okres Polski Ludowej państwo nie było w stanie 
zapewnić wystarczającej liczby mieszkań mieszkańcom miast, choć zobo-
wiązało się do tego w ramach swojego programu ideologicznego. Niedobór 
mieszkań i utrzymywanie znacznej części zasobów w złym stanie technicznym 
i infrastrukturalnym stanowiły wizytówkę socjalistycznego mieszkalnictwa. 
Uspołeczniona gospodarka mieszkaniowa nie dotarła do mieszkańców wsi 
i małych miast. Prywatna własność znacznej części zasobów mieszkaniowych 
oraz prywatne rolnictwo wyróżniały Polskę na tle innych krajów bloku socjali-

12 | Braga M., Palviani P., Social housing in EU, Directorate General for Internal Policies, Brussels 2013, s. 13.
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stycznego. Wcześnie, bo od drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, zde-
cydowano się w Polsce na wykorzystanie środków obywateli do finansowania 
budownictwa mieszkaniowego w formie spółdzielczej i indywidualnej[13]. 
Mimo kontynuowania polityki rosnącego udziału obywateli w finansowaniu 
mieszkalnictwa w postaci rozwoju spółdzielczego budownictwa własnościo-
wego oraz akceptacji wykupu mieszkań państwowych (terenowych organów 
administracji państwowej), deficyt mieszkaniowy systematycznie narastał. 
W 1978 roku oddano do użytku najwięcej mieszkań – 284 tysięcy – co ozna-
czało 8,1 mieszkania na 1 000 ludności i 867 mieszkań na 1 000 zawartych 
małżeństw. Długotrwałemu kryzysowi strukturalnemu mieszkalnictwa 
sprzyjały w latach siedemdziesiątych procesy demograficzne – wchodzenie 
w związki małżeńskie powojennego wyżu demograficznego oraz intensywne 
migracje do miast.

Standardowy czas oczekiwania na mieszkanie spółdzielcze wynosił 
wówczas kilkanaście lat, czasem i ponad dwadzieścia, mimo całkowitego 
opłacenia wkładu budowlanego. O ówczesnych trudnościach mieszka-
niowych świadczy to, że w porozumieniach sierpniowych między władzą 
a strajkującymi w Stoczni Gdańskiej pośród 21 postulatów pojawił się jako 
dziewiętnasty postulat mieszkaniowy i brzmiał on: skrócić czas oczekiwania 
na mieszkanie[14].

W Raporcie o naprawie budownictwa mieszkaniowego, opracowanym 
w na przełomie 1980 i 1981 roku, wydanym w Zeszytach Ośrodka Badań Spo-
łecznych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, postulowano między innymi:

•	 powołanie szerokiego ruchu społecznego na rzecz naprawy budownictwa 
mieszkaniowego;

•	 stworzenie autentycznych samorządów terytorialnych;
•	 systematyczny wzrost środków publicznych kierowanych na budowni-

ctwo mieszkaniowe, do 9% dochodu narodowego;
•	 uznanie i popieranie przez państwo prywatnych inicjatyw mieszkanio-

wych, wyrównanie praw do kredytów i materiałów budowlanych.

13 | W tej części opracowania wykorzystano informacje zawarte w pracy: Andrzejewski J., Polityka mieszkaniowa, Warszawa 1987.
14 | W podpisanych nieco wcześniej porozumieniach ze Szczecina jednym z postulatów również był postulat skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie.
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Mieszkalnictwo po 1990 roku

Trudną sytuację odnotowano w mieszkalnictwie na początku transfor-
macji. Ze względów społecznych (bezrobocie, kontrola wzrostu płac w sekto-
rze publicznym) i ekonomicznych (bardzo wysoka inflacja, stopniowe urynko-
wienie cen energii elektrycznej i usług komunalnych przy niskich dochodach 
ludności) istniały ograniczone możliwości szybkiej ekonomizacji gospodarki 
mieszkaniowej. W procesie komunalizacji mienia służącego gospodarce 
lokalnej, państwowe zasoby mieszkaniowe, znajdujące się w stanie znaczą-
cej degradacji, zostały przekazane gminom. Gminy do dnia dzisiejszego nie 
uporały się z remontami i modernizacją tych zasobów. Na początku transfor-
macji celowo podtrzymano regulację czynszów i ich wzrostu w publicznych 
zasobach mieszkaniowych, co znacząco zmniejszyło przychody gmin[15], 
które mogły być przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową. Przyjęto zasadę 
kontynuacji zobowiązań państwa zaciągniętych przed rokiem 1989 z tytułu 
wypłaty premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych oraz 
pomocy państwa w spłacie tzw. starych zobowiązań kredytowych[16]. Reformy 
rynkowe w mieszkalnictwie w pierwszej kolejności objęły swym działaniem 
nowe budownictwo mieszkaniowe, oparte na zasadach rynkowych.

Podstawowym dokumentem programowym był Nowy ład mieszkaniowy 
z 1992 roku - program kompleksowych reform gospodarki mieszkaniowej 
w zakresie reformy czynszów i wprowadzenia socjalnej pomocy w finansowa-
niu kosztów utrzymania mieszkania (dodatki mieszkaniowe), przekształceń 
własnościowych w mieszkalnictwie wielorodzinnym, obejmujących funkcjo-
nowanie wspólnot mieszkaniowych i przekazywanie mieszkań zakładowych. 
W programie znalazła się też zapowiedź programu społecznego budownictwa 
czynszowego, utworzenie systemu celowego oszczędzania na cele mieszka-
niowe.

15 | Regulacją czynszów do końca 2004 roku objęte były również zasoby czynszowe zakładów pracy, Skarbu Państwa i prywatne mieszkania czynszowe 
objęte w przeszłości publiczną gospodarką lokalową.
16 | Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych również miała miejsce na początku transformacji z uwagi na bardzo wysokie oprocentowanie 
kredytów. Ze środków budżetu państwa prowadzono przejściowy wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych do 1995 roku.
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Irena Herbst[17] wyróżniła kilka etapów reform mieszkaniowych po 1989 roku:

•	 lata 1990-1995, kiedy wprowadzono do mieszkalnictwa działanie praw 
rynkowych, sformułowano politykę mieszkaniową państwa i uruchomio-
no systemowe rozwiązania instytucjonalno-prawne umożliwiające reali-
zację jej celów;

•	 lata 1996-2007, kiedy wdrażano programy i narzędzia przyjętej uprzednio 
polityki mieszkaniowej; 

•	 lata od roku 2008 do chwili obecnej, kiedy polityka państwa koncentrowa-
ła się na wsparciu dostępu do własności mieszkania.

Nie należy zapominać o tym, że duże znaczenie mają ustawy regulujące 
zasady najmu mieszkań i przyznawania dodatków mieszkaniowych, kompe-
tencje samorządów gminnych oraz ustawy określające programy rządowe 
z zakresu polityki mieszkaniowej. Do najważniejszych należą prawa regulu-
jące ogólne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa, np. Ustawa Prawo ban-
kowe, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa Prawo 
budowlane, Kodeks Cywilny i inne.

Przykładem instytucji działających na rzecz realizacji polityki mieszka-
niowej państwa są fundusze celowe powoływane w Banku Gospodarstwa 
Krajowego do finansowania określonego programu polityki państwa, np. 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów lub Fundusz Dopłat. Większość insty-
tucji i organizacji działających w obszarze mieszkalnictwa powstała wskutek 
inicjatyw poszczególnych środowisk profesjonalnych. Takimi instytucjami są 
komisje zajmujące się osadnictwem i polityką mieszkaniową organizacji zrze-
szających samorządy terytorialne, organizacje zrzeszające profesjonalistów, 
reprezentantów danych działów mieszkalnictwa oraz organizacje pozarządo-
we działające na rzecz pomocy mieszkaniowej. Na poziomie krajowym kwe-
stie polityki i gospodarki mieszkaniowej należą do kompetencji Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, obsługę finansową programów rządowych prowadzi 
Bank Gospodarstwa Krajowego, bank państwowy, którego misją jest sprawna 
i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez państwo, uzu-
pełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych 
segmentów rynku, w których bank może wykorzystać swoje naturalne prze-
wagi[18]. Część zadań powiązanych z gospodarką mieszkaniową, dotyczących 
efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
i generalnie ochrony środowiska, realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

17 | Herbst I., Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Warszawa 2013.
18 | Informacje pobrane z portalu Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/misja (dostęp: 20.09.2015).
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dowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska 
S.A. Sektor mieszkaniowy wspierany jest też przez instytucje finansowe oraz 
instytucje otoczenia biznesu. Remonty i modernizację mieszkań w zasobach 
wielorodzinnych w obszarach zdegradowanych w ramach programów rewi-
talizacji były finansowane w niewielkim zakresie we środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Opera-
cyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013. W kolejnej perspektywie unij-
nego finansowania (2014-2020) nie wyklucza się wsparcia mieszkalnictwa, 
szczególnie w zakresie energooszczędności.

Poruszając kwestię instrumentów finansowych na poziomie państwa, 
w Polsce od 1990 roku wdrażano liczne programy rządowe wykorzystujące 
całe spektrum pośrednich i bezpośrednich instrumentów finansowania 
mieszkalnictwa. Tak więc stosowano - zwłaszcza w latach 1993 – 2001 - ulgi po-
datkowe w podatku od dochodów osobistych dla nabywających mieszkania, 
nabywających grunty budowlane, remontujących mieszkania, inwestujących 
w budowę mieszkań na wynajem, oszczędzających w kasach mieszkanio-
wych oraz, nieco później, spłacających kredyty mieszkaniowe o stałej stopie. 
Po 2004 roku bardzo szeroki zakres inwestycji mieszkaniowych objęto prefe-
rencyjną stawką VAT na materiały i usługi budowlane[19]. Należy też pamiętać 
o wszelkiego rodzaju dotacjach dla inwestorów bądź nabywców mieszkań, 
m.in. premiach termomodernizacyjnych, remontowych, kompensacyjnych 
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, dotacjach dla gmin i in-
nych podmiotów realizujących budownictwo socjalne ze środków Funduszu 
Dopłat oraz dotacjach dla spółdzielni mieszkaniowych na usuwanie usterek 
i termomodernizację (do 1997 roku ). W latach 1995 – 2009 (do 30 czerwca) 
funkcjonował Krajowy Fundusz Mieszkaniowy udzielający Towarzystwom 
Budownictwa Społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym preferencyj-
nych kredytów na społeczne budownictwo czynszowe, a także gminom na 
infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Formą dotacji 
były: częściowa spłata odsetek od kredytów przez okres pierwszych ośmiu lat 
spłaty w programie Rodzina na Swoim (kredytów z dopłatą udzielano w latach 
2007 – 2013) czy też opłacenie części wkładu własnego i spłata części kredytu 
(dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci) w ramach funkcjonującego od 2014 
roku programu rządowego Mieszkanie dla Młodych.

Gminy wspierają mieszkalnictwo społeczne bezpośrednimi inwesty-
cjami w nowe budownictwo komunalne i remonty zasobów komunalnych, 
dotacjami na cele remontów zabytkowych budynków mieszkalnych, budową 

19 | Wcześniej również stosowano preferencyjne stawki tego podatku dotyczące materiałów budowlanych.
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i utrzymaniem domów oraz schronisk dla osób bezdomnych, wsparciem ka-
pitałowym spółek komunalnych działających w sferze mieszkaniowej, w tym 
TBS. Gminy wypłacają dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym, mogą 
przy tym w pewnym zakresie decydować o zwiększeniu tych świadczeń. Po-
lityka czynszowa gmin pełni funkcje socjalne w zakresie stanowienia stawek 
czynszu za lokale socjalne (w granicach ustawowych) oraz określania zasad 
i wartości obniżek czynszów za lokale komunalne mieszkańcom znajdującym 
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Gminy gospodarują własnymi zasobami mieszkań na podstawie wielolet-
nich, obligatoryjnych programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy oraz uchwalanych odrębnie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gminy prowadzą również politykę 
mieszkaniową w szerszym zakresie, dotyczącym przede wszystkim podaży 
i uzbrojenia gruntów budowlanych, wspierania inicjatyw społecznych w dzie-
dzinie mieszkalnictwa, współpracy z podmiotami rynku mieszkaniowego.

 
Zasoby i warunki mieszkaniowe

Pod koniec 2013 roku w Polsce było 13  852,9 tys. mieszkań[20], z tego 
9 335,7 tys. w miastach 4 517,2 tys. na wsi (tab. 1). W porównaniu z rokiem 
2012 przybyło 130,1 tys. mieszkań, a ponieważ wybudowano wówczas 152,9 
tys. mieszkań, około 22,8 tys. mieszkań zostało wyłączonych z użytkowania. 

Tabela 1. Dane zbiorcze o zasobach i warunkach mieszkaniowych ludności*
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mieszkania w tys. 13 150,3 13 302,4 13 470,4 13 587,4 13 722,8 13 852,9 

 miasta 8 846,7 8 959,2 9 087,8 9 165,2 9 253,5 9 335,7 

 wieś 4 303,6 4 343,3 4 382,6 4 422,3 4 469,2 4 517,2 

Ludność w tys. 38 135,9 38 167,3 38 529,9 38 538,4 38 533,3 38 495,7 

 miasta 23 288,2 23 278,2 23 416,5 23 385,8 23 336,4 23 257,9 

 wieś 14 847,7 14 889,1 15 113,4 15 152,6 15 196,9 15 237,8 

Przeciętna liczba:            

mieszkań na 1000 ludności 344,8 348,5 349,6 352,6 356,1 359,9 

 miasta 379,9 384,9 388,1 391,9 396,5 401,4 

 wieś 289,8 291,7 290,0 291,8 294,1 296,4 

20 | Dane wykorzystane w tej części, o ile nie podano innego źródła, pochodzą z publikacji: Gospodarka mieszkaniowa, Warszawa 2013.
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osób w 1 mieszkaniu 2,90 2,87 2,86 2,84 2,81 2,78 

 miasta 2,63 2,60 2,58 2,55 2,52 2,49 

 wieś 3,45 3,43 3,45 3,43 3,40 3,37 

osób na 1 izbę 0,78 0,77 0,75 0,74 0,74 0,73 

 miasta 0,75 0,74 0,72 0,71 0,70 0,70 

 wieś  0,84 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 

izb w 1 mieszkaniu 3,70 3,71 3,81 3,81 3,81 3,82 

 miasta 3,50 3,50 3,58 3,58 3,58 3,58 

 wieś  4,12 4,14 4,28 4,29 4,30 4,31 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:

1 mieszkania 70,2 70,5 72,3 72,6 72,8 73,1 

 miasta 62,2 62,5 63,6 63,8 63,9 64,1 

 wieś  86,7 87,2 90,3 90,8 91,3 91,8 

na 1 osobę 24,2 24,6 25,3 25,6 25,9 26,3 

 miasta 23,6 24,0 24,7 25,0 25,4 25,7 

 wieś   25,1 25,4 26,2 26,5 26,8 27,2 

Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań 

  wodociąg  95,4% 95,5% 96,6% 96,6% 96,6% 96,7% 

  ustęp  88,0% 88,1% 93,2% 93,2% 93,3% 93,4% 

  łazienka 86,9% 87,1% 90,7% 90,8% 90,9% 91,0% 

  gaz z sieci  55,6% 56,5% 56,4% 56,3% 56,2% 56,1% 

  centralne ogrzewanie 78,0% 78,3% 80,8% 81,0% 81,2% 81,4% 

*Dla 2010 roku podano dane z uwzględnieniem wyników NSP 2011, porównywalne z danymi za 2011 i następne. 

Źródło: Gospodarka mieszkaniowa w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny. 

W 2013 roku 67,4% mieszkań znajdowało się w miastach i zamieszki-
wało je 60,4% ludności kraju. Z reguły w miastach mieszkania są lepiej wy-
posażone, ale mają mniejszą standardową powierzchnię użytkową. Warunki 
mieszkaniowe w Polsce ulegają nieznacznej poprawie z roku na rok. Znajduje 
to odzwierciedlenie w wartościach wskaźników ilustrujących przeciętną licz-
bę izb w mieszkaniu, liczbę osób przypadającą na mieszkanie i na izbę oraz 
powierzchnię użytkową mieszkania. Operowanie w statystyce kategorią izb 
utrudnia porównania między poszczególnymi państwami i analizę warunków 
zamieszkiwania, ponieważ pomieszczenia kuchenne są klasyfikowane jako 
izby, ale mają inne funkcje niż pokoje. Wyposażenie mieszkań w podstawowe 
urządzenia w miastach jest wyższe niż na wsi. W 2013 roku wyposażonych 
w wodociąg było 99,0% mieszkań w miastach i 91,8% mieszkań na wsi, 
w łazienkę odpowiednio 95,3 i 82,0%, w centralne ogrzewanie – 86,8 i 70,3% 
mieszkań.
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Strukturę własności zasobów mieszkaniowych w 2013 roku prezen-
tuje tabela 2. Najwięcej mieszkań, bo aż 75,4% ogółu, jest własnością osób 
fizycznych, z tego ok. ¼ stanowią mieszkania w budynkach wielorodzinnych 
(wspólnoty mieszkaniowe), a ¾ w domach jednorodzinnych. Mieszkania 
spółdzielcze użytkowane na podstawie spółdzielczego lokatorskiego lub 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowią 16,2% zasobów.

Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe (zamieszkane i niezamieszkane)[21] według form własności w 2013 roku

Mieszkania w sztukach w % ogółu zasobów

Ogółem: 13 852 896 100,0%

w tym własność:

Spółdzielni mieszkaniowych 2 248 625 16,2%

Gmin (komunalna) 934 863 6,7%

Zakładów pracy 105 304 0,8%

Skarbu Państwa 30 527 0,2%

Towarzystw Budownictwa Społecznego 92 066 0,7%

Osób fizycznych ogółem 10 441 511 75,4%

w tym: 

we wspólnotach mieszkaniowych 2 523 692 18,2%

poza wspólnotami mieszkaniowymi 7 917 819 57,2%

Źródło: Gospodarka mieszkaniowa w 2013 roku , Główny Urząd Statystyczny (obliczenia własne).

Do społecznych zasobów czynszowych można zaliczyć mieszkania 
w zasobach komunalnych, zakładów pracy, Skarbu Państwa i Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego. W 2013 roku było ich łącznie 1 162,8 tys., czyli 8,0% 
ogółu zasobów. W 2013 roku gminy sprzedały 64,2 tys. mieszkań. W zasobach 
gminnych wydzielono 83,2 tys. mieszkań socjalnych[22]. W tym roku przyby-
ło 8,1 tys. mieszkań socjalnych. 784 mieszkania socjalne gminy pozyskały 
w wyniku budowy, 534 – adaptacji, 62 – zakupu, a 6 681 mieszkań w wyniku 
nadania lokalom komunalnym statusu lokali socjalnych.

Nie znamy faktycznej liczby mieszkań wynajmowanych na zasadach 
rynkowych. Praktycznie nie funkcjonują w Polsce prywatne podmioty instytu-
cjonalnie zajmujące się wynajmem rynkowym mieszkań. Pierwsze inicjatywy 

21 | Mieszkań niezamieszkanych wg NSP w 2011 było 970 tys. (7,2% zasobów). Za niezamieszkane uznano mieszkania, w których nie spisano żadnej osoby, 
przebywającej stale lub czasowo. Wśród przyczyn niezamieszkiwania najważniejsze wydają się: niezamieszkane z powodu zmiany lokatora, prowadzenia 
remontu lub oczekiwania na remont, niezasiedlenia nowo powstałego obiektu, przeznaczenia mieszkania do rozbiórki lub wyłącznie do prowadzenia 
działalności gospodarczej.
22 | Gminne zasoby komunalne dzieli się na lokale wynajmowane na czas nieokreślony oraz lokale wynajmowane na czas określony, zwane lokalami 
socjalnymi.
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w rodzaju Funduszu Mieszkań na Wynajem, zamkniętego funduszu inwesty-
cyjnego BGK zajmującego się wynajmem mieszkań czy funduszy wspólnego 
inwestowania firmy MZURI, które kupują kamienice do remontu, następnie 
po modernizacji je wynajmują, nie osiągają poziomu aktywności istotnego 
statystycznie. Stąd cały sektor prywatnego wynajmu mieszkań opiera się na 
prywatnych właścicielach kamienic czynszowych lub pojedynczych mieszkań.

Tabela 3. Gospodarstwa domowe według tytułu zajmowania mieszkania w 2011 roku

Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe

  liczba w % ogółu

OGÓŁEM 13 567 999 100,0%

Gospodarstwa zamieszkujące z tytułu:

Własności 7 509 019 55,3%

  budynku 5 122 479 37,8%

  mieszkania 2 386 540 17,6%

Spółdzielczego prawa do lokalu 2 180 825 16,1%

  własnościowego 1 830 414 13,5%

  lokatorskiego 350 411 2,6%

Najmu mieszkania 2 258 078 16,6%

     stanowiącego własność:

  osoby fizycznej będącej: 575 466 4,2%

     właścicielem budynku 229 643 1,7%

     współwłaścicielem budynku 345 823 2,5%

  spółdzielni mieszkaniowej 67 636 0,5%

  Gminy 1 029 103 7,6%

  Skarbu Państwa 183 916 1,4%

  zakładu pracy 191 435 1,4%

  towarzystwa budownictwa społecznego 84 396 0,6%

  pozostałego podmiotu 47 694 0,4%

  Nieustaloną 78 432 0,6%

Podnajmu 37 100 0,3%

Pokrewieństwa 1 282 865 9,5%

Innego 62 316 0,5%

Nie ustalono 237 796 1,8%

Źródło: Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, NSP Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny 
2014 (obliczenia własne).
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Według ocen stanu zasobów objętych tzw. szczególnym trybem najmu 
(publiczną gospodarką lokalami), pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. było 
ok. 600 tys. mieszkań w prywatnych kamienicach czynszowych, które należały 
do ok. 100 tys. osób[23]. Dane NSP 2011 wskazują, że osoby fizyczne w 2011 roku 
wynajmowały mieszkania 575,5 tys. gospodarstw domowych (tab. 3). Łącznie 
2,3 mln gospodarstw domowych, a więc 16,6% ogółu, użytkowało mieszka-
nia na podstawie najmu. Najwięcej gospodarstw wynajmowało mieszkania 
od gmin – 45,6% ogółu wynajmujących, 25,5% gospodarstw wynajmowało 
mieszkania prywatne, w zasobach Skarbu państwa – 8,1%, w zasobach za-
kładów pracy – 8,5%, w mieszkaniach Towarzystw Budownictwa Społeczne-
go – 3,7% ogółu wynajmujących. Trudno ocenić, w jakim stopniu statystyka 
spisowa dotycząca wynajmu mieszkań przez osoby prywatne uwzględniła 
zjawisko najmu nierejestrowanego i nieopodatkowanego, mieszczącego się 
w szarej strefie. 

Budownictwo mieszkaniowe

Jednym z najważniejszych wskaźników dotyczących rynku mieszkanio-
wego są informacje o liczbie nowo budowanych mieszkań i strukturze inwe-
storskiej. Dzięki badaniom udziału różnego rodzaju inwestorów w rozkładzie 
efektów budownictwa mieszkaniowego oraz ich dynamiki, można określić, 
w jakim stopniu rozwijają się poszczególne sektory. W latach 1990-2014 na-
stąpiły znaczące zmiany struktury inwestorskiej (ryc. 1). Warto zwrócić uwagę 
na następujące zjawiska:

•	 niski udział budownictwa komunalnego w całym analizowanym okresie;
•	 niski udział całości społecznego budownictwa czynszowego: zakładów 

pracy, komunalnego i TBS po 1990 roku;
•	 trwały, wysoki udział budownictwa indywidualnego; w ostatnich latach 

jego udział przekraczał 50 % mieszkań oddanych do użytku;
•	 systematyczny spadek inwestycji spółdzielczych;
•	 systematyczny wzrost – od 1993 roku – budownictwa na sprzedaż lub 

wynajem, realizowanego przez deweloperów.

23 | Dane za dokumentacją uzasadnienia wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie Hutten-Czapska p. Polsce 
(Skarga nr 35014/97), s. 5; pobrane ze strony portalu Prawa Człowieka: https://www.google.pl/search?q=Dane+za+dokumentacj%C4%85+uzasadnienia
+wyroku+Europejskiego+Trybuna%C5%82u+Praw+Cz%C5%82owieka+z+dnia+22+lutego+2005+roku+w+sprawie+Hutten-Czapska+p.+Polsce&oq=Da
ne+za+dokumentacj%C4%85+uzasadnienia+wyroku+Europejskiego+Trybuna%C5%82u+Praw+Cz%C5%82owieka+z+dnia+22+lutego+2005+roku+w+
sprawie+Hutten-Czapska+p.+Polsce&aqs=chrome..69i57.397j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 (dostęp: 20.09.2015).
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Inwestorzy społecznego budownictwa czynszowego (gminy, zakłady 
pracy, Towarzystwa Budownictwa Społecznego) stworzyli w 2014 roku 4,5 tys. 
mieszkań, co stanowiło 3,1% mieszkań oddanych do użytku. Gminy oddały 
2,2 tys. mieszkań (1,5%).

W latach 1990-2014 gminy wybudowały 2,6% ogółu nowego zasobu 
mieszkaniowego. Przyrost zasobów czynszowych nie odpowiada potrzebom 
w tym zakresie.

Budowa domu na własną rękę i w zgodzie z własnymi potrzebami 
pozostaje tańszym sposobem niż zakup mieszkań lub domów. Deweloperzy 
inwestują w największych miastach i ich aglomeracjach.

Rycina 1. Struktura inwestorów budownictwa mieszkaniowego w latach 1990-2014

Źródło: Budownictwo – wyniki działalności w 2014 roku , Główny Urząd Statystyczny (obliczenia własne).

Pośród nowo oddawanych mieszkań nieznaczna jest liczba mieszkań 
oddawanych do użytku i uzyskanych w wyniku przebudowy lub adaptacji 
pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 
oraz mieszkań uzyskanych w wyniku rozbudowy budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych (Muzioł-Węcławowicz, 2014[24]). W latach 2009-2013 najwię-
cej mieszkań z rozbudowy powstało w 2010 roku – aż 3,1 tys., co stanowiło 
zaledwie 2,4% wszystkich oddanych mieszkań (tab. 4). Pozyskanie mieszkań 
przez przebudowę lub adaptację pomieszczeń niemieszkalnych dotyczyło 
jeszcze mniejszej liczby jednostek. W 2009 roku powstało w ten sposób 2,9 
tys. mieszkań (1,9% ogółu), a w 2013 roku jedynie 1,8 tys.

24 | Dane zaczerpnięto z opracowania Muzioł-Węcławowicz pt. Diagnoza problemu w zakresie niedostatecznej wielkości gminnego zasobu mieszkaniowego 
i próba kilkuwariantowej symulacji poprawy stanu tego zasobu oraz jego poszerzenia wskutek umożliwienia nałożenia na inwestorów obowiązku oddawania puli 
lokali mieszkalnych do zasobu, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
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Tabela 4. Mieszkania oddane do użytku w wyniku przebudowy, adaptacji, rozbudowy
Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba % ogółu 
oddanych liczba % ogółu 

oddanych liczba % ogółu 
oddanych liczba % ogółu 

oddanych liczba % ogółu 
oddanych

Mieszkania oddane do użytku 
z rozbudowy budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych

Ogółem 2 906 1,88% 3 137 2,40% 1 926 1,52% 2 134 1,40% 2 133 1,51%

w tym 
w mia-
stach

2 130 1,99% 2 316 2,81% 1 309 1,71% 1 465 1,60% 1 438 1,67%

Mieszkania oddane do użytku uzy-
skane z przebudowy lub adaptacji 
pomieszczeń niemieszkalnych 
w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych

Ogółem 2 885 1,87% 1 897 1,45% 2 554 2,02% 2 107 1,40% 1 843 1,31%

w tym 
w mia-
stach

2 224 2,08% 1 293 1,57% 1 926 2,51% 1 418 1,50% 1 071 1,25%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (obliczenia własne - % ogółu oddanych dotyczy wszystkich 
mieszkań oddanych do użytku w danym roku ).

Skala przeprowadzonych remontów kapitalnych i remontów wybranych 
elementów budynków mieszkalnych jest nieznaczna, nie odpowiada potrze-
bom w tym zakresie. Eksperci Instytutu Rozwoju Miast w oparciu o monito-
ring mieszkaniowy[25] określili lukę remontową w wielorodzinnych zasobach 
mieszkaniowych w miastach w 2011 roku (tab. 5).

Tabela 5. Bieżąca luka remontowa w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych
Forma zasobów mieszkaniowych: Rok Nakłady w zł na 1 m2 p.u. miesięcznie Wartość luki remontowej w %

    faktyczne niezbędne1/  

komunalne
2011 1,85 5,63 ok. 65-70%

2012 1,67    

spółdzielcze
2011 1,53 3,00 ok. 50%

2012 1,57    

prywatne czynszowe 
2011 2,38 9,38 ok. 75%

2012 2,46    

1/ Bez zaległości remontowych z lat poprzednich, przy średnim koszcie odtworzenia 1m2 - 4,5 tys. zł.

Źródło: Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2012 rok, IRM.

Z szacunków Instytutu Rozwoju Miast wynika, że największe potrzeby 
remontowe w zasobach wielorodzinnych występują w budynkach komu-
nalnych i prywatnych czynszowych. W miejskich zasobach wielorodzinnych 
potrzeby w zakresie konserwacji i remontów bieżących były realizowane, 
natomiast niezaspokojone pozostały potrzeby w zakresie remontów pośred-
nich, zabezpieczających i gruntownych.

25 | W odniesieniu do zasobów komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych badania prowadzono w grupie 23 miast różnej wielkości, w odniesie-
niu do zasobów prywatnych badanie wykonano w 26 zrzeszeniach właścicieli nieruchomości i zarządców domów, natomiast badanie zasobów zakładów 
pracy dotyczyło 19 jednostek zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
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Warunki mieszkaniowe i wybrane problemy gospodarki 
mieszkaniowej
Warunki mieszkaniowe – analiza wskaźników statystycznych

Podstawowe, zbiorcze dane o warunkach mieszkaniowych zostały 
przedstawione w tabeli 1. Istnieje znaczne zróżnicowanie przestrzenne wa-
runków mieszkaniowych w skali wewnątrzmiejskiej, aglomeracji i regionów 
kraju, pozostające w korelacji ze strukturą własności mieszkań. Według danych 
NSP 2011[26] 2,3% mieszkań pozbawionych było jakichkolwiek instalacji (0,6% 
w miastach i 5,9% na wsi). Pełne wyposażenie (wodociąg, ustęp spłukiwany, 
łazienka, gaz z sieci i centralne ogrzewanie) dotyczyło 51,4% mieszkań (66,7% 
w miastach i 18,1% na wsi). Warunki zaludnienia mieszkań w badaniu spiso-
wym są analizowane w szczegółowych przedziałach. Przeciętnie w 2011 roku 
na jedną izbę przypadało 0,8 osoby, na jeden pokój – 1,08 osoby, a przeciętna 
powierzchnia użytkowa na jedną osobę wynosiła 23,8 m2. Jednak jedynie 8,8% 
ludzi zamieszkiwało lokale, w których na jedną izbę przypadało mniej niż pół 
osoby, 32,1% w mieszkaniach zagęszczonych w przedziale 0,5-0,99 osoby na 
izbę. W niekorzystnych warunkach, gdy na izbę przypadało 1,50-1,99 osoby, 
znajdowało się 11,0% ludności; w przedziale 2,00-2,99 – 8,6% badanych; 3 
i więcej osób na jedną izbę – 3,1%.

Na podstawie wyników NSP z 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny 
przedstawił dane o substandardowych warunkach mieszkaniowych. Miesz-
kań substandardowych było w Polsce 1 333,9 tys., czyli 10,7% ogółu mieszkań 
zamieszkanych stale. W warunkach substandardowych mieszkało 5,4 mln 
osób, czyli 14,1% ludności. W miastach warunki substandardowe dotyczyły 
2,2 mln osób (9,6%), a na wsi 3,1 mln osób (21,0%).

Kryteria przejęte przez GUS wyróżniały trzy kategorie mieszkań sub-
standardowych. Kategorię pierwszą wyszczególniono z uwagi na zły stan 
techniczny budynku, zaliczając do niej wszystkie mieszkania w budynkach 
wybudowanych przed rokiem 1979, z jednym mieszkaniem i z jedną izbą; 
mieszkania w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945 – bez kanali-
zacji; mieszkania w budynkach wybudowanych przed rokiem 1971 – bez wo-

26 | Dane z publikacji Mieszkania. Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań, Warszawa 2013.
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dociągu. Do drugiej kategorii, wyszczególnionej z uwagi na niedostateczne 
wyposażenie mieszkania w instalacje, zaliczono mieszkania bez ustępu, ale 
z wodociągiem, a także mieszkania bez ustępu i bez wodociągu, znajdujące 
się w budynkach niezaliczonych do pierwszej kategorii. Do trzeciej kategorii 
– mieszkań przeludnionych – zaliczono wszystkie mieszkania, w których na 
jeden pokój przypadały trzy lub więcej osób, a które nie zostały zaliczone do 
kategorii pierwszej i drugiej.

Największy odsetek mieszkań o warunkach substandardowych znajdował 
się w województwach: lubelskim (18,5% zasobów mieszkaniowych zamiesz-
kanych stale), świętokrzyskim (18,2%), łódzkim (13,8%) oraz podkarpackim 
(13,0%). Pod względem liczby osób zamieszkałych stale najwyższy odsetek 
ludności mieszka w warunkach substandardowych w województwach: święto-
krzyskim i lubelskim (po 21,2% osób zamieszkałych stale) oraz łódzkim (16%).

Okazją do analizy warunków mieszkaniowych grup społeczno-ekonomicz-
nych są wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Korzystamy z do-
stępnych danych z 2013 roku[27]. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2013 roku 
zajmowało mieszkanie o powierzchni 74,5 m2, składające się z 2,9 pokoi. Na jedną 
osobę przypadało średnio 26,5 m2 powierzchni użytkowej i jeden pokój, przy czym:

•	 w gospodarstwach pracowników na stanowiskach robotniczych przecięt-
na powierzchnia wynosiła 74,0 m2, na jedną osobę przypadało 20,4 m2, 
mieszkanie składało się z 2,9 pokoi, a na jeden pokój przypadało 1,3 osoby;

•	 w gospodarstwach pracowników na stanowiskach nierobotniczych prze-
ciętna powierzchnia wynosiła 76,5 m2, na jedną osobę przypadało 26,0 m2, 
mieszkanie składało się z 3,0 pokoi, a na jeden pokój przypadało 1,0 osoby;

•	 w gospodarstwach rolników przeciętna powierzchnia wynosiła 121,9 m2, 
na jedną osobę przypadało 27,9 m2, mieszkanie składało się z 4,1 pokoi, 
a na jeden pokój przypadało 1,1 osoby;

•	 w gospodarstwach pracujących na rachunek własny przeciętna po-
wierzchnia wynosiła 97,8 m2, na jedną osobę przypadało 29,9 m2, miesz-
kanie składało się z 3,5 pokoi, a na jeden pokój przypadało 0,9 osoby;

•	 w gospodarstwach emerytów przeciętna powierzchnia wynosiła 66,2 m2, 
na jedną osobę przypadało 34,8 m2, mieszkanie składało się z 2,6 pokoi, 
a na jeden pokój przypadało 0,8 osoby;

•	 w gospodarstwach rencistów przeciętna powierzchnia wynosiła 62,9 m2, 
na jedną osobę przypadało 33,1 m2, mieszkanie składało się z 2,5 pokoi, 
a na jeden pokój przypadało 0,77 osoby.

27 | Źródłem informacji w tej części jest publikacja Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku, Warszawa 2014.
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Około 58% gospodarstw domowych zamieszkiwało domy jednorodzin-
ne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Odwołując się do 
statystyk, 98,9% rolników mieszkało w tej zabudowie, 53,0% pracujących na 
własny rachunek, 39,9% emerytów i rencistów, 39,0% gospodarstw pracow-
niczych.

Wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu stanowiły przeciętnie 
20,8% wydatków ogółem[28], znaczną część tych wydatków stanowią wydatki 
na nośniki energii – przeciętnie 12,2% ogółu wydatków - przy czym:

•	 w gospodarstwach pracowników wydatki na mieszkanie wynosiły 19,4% 
ogółu wydatków, w tym na nośniki energii – 10,9%;

•	 w gospodarstwach rolników wydatki na mieszkanie wynosiły 18,7% ogółu 
wydatków, w tym na nośniki energii – 13,0%;

•	 w gospodarstwach pracujących na własny rachunek wydatki na mieszka-
nie wynosiły 18,3%, w tym na nośniki energii – 10,9%;

•	 w gospodarstwach emerytów wydatki na mieszkanie wynosiły 27,1% 
ogółu wydatków, w tym na nośniki energii – 17,1%.

Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych 
według grup społeczno-ekonomicznych, typów rodziny czy przynależności 
do jednej z pięciu grup dochodowych jest umiarkowane. Wyróżnikami sytuacji 
mieszkaniowej są np. liczba dzieci w rodzinie, typ rodziny, poziom dochodów 
czy miejsce zamieszkania. 

Opinia społeczna o problemach mieszkaniowych

Jedną z części badania budżetów gospodarstw domowych jest własna 
ocena sytuacji materialnej i warunków mieszkaniowych. Rozkład subiektyw-
nej oceny własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych badanych 
w 2013 roku w ramach badań budżetów gospodarstw domowych GUS przed-
stawiał się następująco: 2,1% gospodarstw domowych oceniało swą sytuację 
jako bardzo dobrą, 20,6% jako raczej dobrą, 56,8% jako przeciętną, 14,3% jako 
raczej złą i 6,2% jako bardzo złą. Subiektywna ocena warunków mieszkanio-
wych sprowadzała się do wyrażenia opinii o pewnych cechach mieszkania:

28 | W przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem, wydatki na użytkowanie mieszkania wynosiły 220,6 zł na osobę na miesiąc, w tym 
wydatki na opłaty na rzecz właścicieli i inne usługi związane z zamieszkiwaniem – 43,9 zł, zimną wodę i usługi kanalizacyjne – 25,6 zł, nośniki energii – 129,8 zł.
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•	 za wystarczająco ciepłe w zimie swoje mieszkanie uznało 87,7% ogółu ba-
danych, w tym 80,2% z pierwszego kwintyla dochodowego, do którego 
należy 20% osób o najniższych dochodach i 92,3% osób z piątego kwinty-
la (20% osób o najwyższych dochodach);

•	 jako posiadające niedogodności typu przeciekający dach, zawil-
gocone ściany, podłogi, fundamenty, butwiejące okna lub podło-
gi swoje mieszkania oceniło 10,1% badanych, w tym 21,1% osób 
o najniższych dochodach i 4,6% osób o najwyższych dochodach  
(wg grup kwintylowych);

•	 za położone w rejonie o szczególnych walorach swe mieszkania uznało 
odpowiednio 9,6% ogółu, 5,7% o najniższych dochodach i 15,2% o naj-
wyższych dochodach;

•	 jako położone w rejonie szczególnie zagrożonym przestępczością, prze-
mocą, wandalizmem uznało 4,8% ogółu, 6,6% o najniższych dochodach 
i 4,6% o najwyższych;

•	 jako położone w rejonie o złej infrastrukturze uznało 6,9% ogółu, 11,6% 
o najniższych dochodach i 5,3% o najwyższych.

Ze swoich warunków mieszkaniowych, stanu technicznego budynku 
i jego lokalizacji najbardziej zadowolone były najbogatsze gospodarstwa, 
jakkolwiek w niektórych aspektach różnice ocen warunków mieszkaniowych 
poszczególnych grup dochodowych nie były duże.

Badania ankietowe prowadzone przez Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej[29] w 2010 i 2013 roku wykazały, że trudności w zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych są istotnym problemem dla obywateli. W badaniu na re-
prezentatywnej próbie w 2013 roku, 52,8% respondentów uznało, że brak 
mieszkania i perspektyw na rozwiązanie tego problemu jest jednym z trzech 
najważniejszych problemów polskich rodzin (w 2010 roku – 47,2%). Wyższe 
wskazania uzyskało bezrobocie i niskie zarobki (po 82,5%). Zdecydowana 
większość, 72,7% ankietowanych, twierdziła że sytuacja mieszkaniowa Po-
laków ma negatywny wpływ na wskaźnik przyrostu naturalnego. Dokładnie 
26,8% badanych uważało, że sytuacja mieszkaniowa ma zasadniczy wpływ na 
przyrost naturalny, a częściej niż inni zasadniczy wpływ sytuacji mieszkanio-
wej na przyrost naturalny wskazywały osoby w wieku 25-34 lata (33%), miesz-
kańcy największych miast (34%) i osoby z wyższym wykształceniem (35%). 

Podobne badania zostały wykonane na zamówienie Fundacji Habitat 
for Humanity Poland w 2015 roku[30] Brak mieszkania za istotny problem 

29 | Opinie o problemach mieszkaniowych w Polsce, CBOS, Warszawa 2013.
30 | Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce, Realizacja, Millward Brown, 2015. Raport z tego badania został zamieszczony w niniejszym tomie.
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Polaków uważa 52% badanych, częściej mieszkańcy miast powyżej 500 tys. 
mieszkańców (74%), najrzadziej – mieszkańcy wsi, ale nadal dla 45% miesz-
kańców wsi jest to istotny problem. Konsekwencją problemów mieszkanio-
wych są decyzje o ograniczeniu rodzicielstwa i emigracji. Według danych 64% 
badanych znało kogoś, kto ze względu na sytuację mieszkaniową odkłada 
decyzję o posiadaniu dziecka (21% zna wiele takich osób, 26% kilka, a 17% 
1-2 takie osoby). Dokładnie 72% badanych znało osoby, dla których sytuacja 
mieszkaniowa była jednym z powodów wyjazdu za granicę (24% zna wiele 
takich osób, 32% kilka, a 16% 1-2 takie osoby). Samoocena warunków miesz-
kaniowych respondentów wykazała, że 5% badanych ocenia swoje warunki 
mieszkaniowe jako bardzo dobre, 41% - dobre, 38% - przeciętne (ani dobre, 
ani złe). Niezadowolonych z sytuacji mieszkaniowej jest 16% respondentów, 
z tego 10% uważało, że mieszka w złych warunkach, a 6% w bardzo złych[31].

Subiektywne oceny własnej sytuacji mieszkaniowej i mieszkaniowej 
kondycji społeczeństwa odgrywają istotną rolę dla jakości życia. Można od-
nieść wrażenie, że Polacy oceniają swoją sytuację mieszkaniową w sposób 
wyważony i są świadomi konieczności wysokich nakładów finansowych to-
warzyszących zabiegom o poprawę własnej sytuacji mieszkaniowej.

Wybrane aspekty gospodarki mieszkaniowej

Wobec wielu zagadnień kształtujących sytuację mieszkaniową należy 
wskazać kilka zagadnień, które są istotne dla oceny społecznych aspektów 
mieszkalnictwa, stanowiących konsekwencję polityki mieszkaniowej i zacho-
wań społecznych[32].

Czynsze w zasobach komunalnych

Do roku 2004 obowiązywała w Polsce formuła czynszów regulowanych 
w publicznych zasobach mieszkaniowych w zasobach prywatnych objętych 

31 | Są to wyniki przybliżone do powyżej prezentowanych wyników na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych.
32 | Dane dotyczące czynszów, dodatków mieszkaniowych i innych, wybranych elementów polityki mieszkaniowej zaczerpnięto z opracowania autorki 
pt. Diagnoza problemu w zakresie niedostatecznej wielkości gminnego zasobu mieszkaniowego i próba kilkuwariantowej symulacji poprawy stanu tego zasobu 
oraz jego poszerzenia wskutek umożliwienia nałożenia na inwestorów obowiązku oddawania puli lokali mieszkalnych do zasobu, na zlecenie Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju, Warszawa 2011.
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w przeszłości publiczną gospodarką lokalową[33]. Od 1995 roku gminy samo-
dzielnie ustalały podstawowe stawki czynszu, przy czym maksymalny poziom 
nie mógł – do końca 2004 roku – przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej 
kosztów budowy 1 m2 powierzchni użytkowej w skali roku. W wyniku postę-
powań zaskarżających w Trybunale Konstytucyjnym i Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka w Strasburgu przepisy regulujące czynsze w odniesieniu do 
prywatnych budynków czynszowych, przepisy dotyczące stawek czynszu 
w zasobach publicznych były kilkukrotnie zmieniane. W wyrokach wskazywa-
no, że regulacja czynszów w zakresie sztywnego ograniczania ich wysokości 
w zbyt istotny sposób narusza prawo własności. Obecnie czynsze w zasobach 
publicznych nie są regulowane, obowiązują natomiast zasady dotyczące ter-
minów, formy oraz czynników wpływających na podwyżkę czynszów. 

Określa to art. 8a Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. 
Poza ogólnymi standardami (termin wypowiedzenia stawki czynszu, forma 
wypowiedzenia itp.) w ust. 4 jest mowa o tym, że podwyżka, w wyniku której 
wysokość czynszu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyż-
szego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnio-
nych przypadkach. Uzasadniona jest podwyżka, gdy właściciel nie uzyskuje 
przychodów z czynszu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków 
związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapi-
tału i zysk. Ustalono przy tym, że w ciągu roku właściciel nie może oczekiwać 
zwrotu kapitału na poziomie wyższym niż 1,5% nakładów poniesionych 
na budowę lub zakup lokalu lub 10% nakładów poniesionych na trwałe 
ulepszenie tego lokalu. Akceptowany zysk określono jako zysk godziwy, 
bez parametryzacji tej wartości. Za uzasadnione każdorazowo uznaje się 
podwyżki czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nie-
przekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku 
kalendarzowym.

W publicznych zasobach mieszkaniowych właściciele ustalają stawki 
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników pod-
wyższających lub obniżających wartość użytkową tych lokali, w tym położenie 
budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne 
oraz instalacje, ich stan, ogólny stan techniczny budynku. Na wniosek najemcy 
gminy mogą stosować obniżki czynszów dla najemców o niskich dochodach. 
Dla lokali socjalnych najwyższa stawka czynszu nie może przekroczyć 50% 

33 | Odrębne zasady czynszów regulowanych obowiązują w zasobach TBS; w tej części nie będą one przedmiotem analizy.
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podstawowej stawki czynszu za lokale komunalne w danej gminie. Decyzje 
w sprawach czynszów w zasobach gminnych podejmują rady gmin.

Gminy przy samodzielnym określaniu stawek czynszu przyjmują róż-
norodne reguły postępowania. Nadal poziom 3% wartości odtworzeniowej 
uważany jest za maksymalny poziom czynszu w zasobach komunalnych. 
Nieliczne gminy stosują politykę wysokich stawek czynszu, oferując ubogim 
najemcom obniżki ze względu na ich sytuację dochodową. Z badań ankieto-
wych MTBiGM wynika, że przeciętna stawka czynszu w zasobach komunal-
nych w 2011 roku wynosiła 3,89 zł/m2. Stanowiło to zaledwie 1,22% wskaźnika 
odtworzeniowego (tab. 6, tab. 7).

Tabela 6. Miesięczne stawki czynszu w gminnych zasobach mieszkaniowych (bez lokali socjalnych)[34]

Gminy Stawka minimalna Stawka maksymalna Stawka przeciętna

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

do 50 tys. 1,79 1,83 2,02 3,99 4,20 4,46 3,15 3,16 3,44

50,1 - 100 tys. 1,34 1,39 1,57 4,14 4,19 4,68 2,94 3,02 3,34

100,1 - 200 tys. 1,82 1,96 2,02 4,43 4,77 4,97 3,39 3,62 3,73

powyżej 200 tys. 2,22 1,93 2,09 7,57 7,52 8,02 4,85 4,87 5,21

Razem 1,80 1,79 1,94 4,93 5,08 5,43 3,55 3,62 3,89

Źródło: Ankieta przeprowadzona w 2012 roku przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
wśród samorządów gminnych.

Tabela 7. Przeciętna stawka czynszu jako procent wskaźnika odtworzeniowego[35]

Gminy 2009 2010 2011

do 50 tys. 0,95% 0,95% 1,08%

50,1 - 100 tys. 0,89% 0,91% 1,05%

100,1 - 200 tys. 1,03% 1,09% 1,17%

powyżej 200 tys. 1,47% 1,47% 1,63%

Razem 1,07% 1,09% 1,22%

Źródło: Ankieta przeprowadzona w 2012 roku przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
wśród samorządów gminnych.

Stawki czynszu w poszczególnych miastach są bardzo zróżnicowane. 
W układzie wewnątrzmiejskim w większych jednostkach stosowane jest stre-
fowanie ze względu na atrakcyjność lokalizacji oraz systemy obniżek i pod-
wyżek stawki podstawowej z uwagi na wyposażenie i położenie mieszkań. 
Warto podkreślić, że gminy nie mają prawa podwyższać czynszów najemcom 

34 | Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, MTBiGM, Warszawa 2012, tab. 16, s. 11.
35 | Ibidem., tab. 17, s. 11.
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znajdującym się w dobrej sytuacji materialnej, np. osiągającym dochody 
wyższe niż obowiązujące w danej gminie progi dochodowe upoważniające 
do ubiegania się o najem lokalu komunalnego. Inna rzecz, że gminy nie mają 
w ogóle prawa do badania dochodów najemców zasobów komunalnych. Jest 
to efektem doktryny ochrony praw najemców. Niektóre miasta, z reguły duże 
i/lub prowadzące aktywną politykę mieszkaniową, prowadzą wieloletnie 
programy ekonomizacji czynszów i podnoszą stawki czynszu systematycznie, 
bilansując koszty utrzymania i finansując z przychodów czynszowych znaczną 
część remontów. Wg danych GUS w 2012 roku[36] przeciętna stawka czynszu 
w lokalach gminnych wynosiła 3,72 zł/m2, w lokalach komunalnych – 4,07 zł/m2, 
w lokalach socjalnych – 1,29 zł/m2.

Wpływy z czynszów w skali kraju za mieszkania gminne nie pokrywają 
kosztów utrzymania zasobów. W cytowanym badaniu ankietowym wskazano, 
że wpływy z czynszów za lokale gminne pokrywają odpowiednio:

•	 76,3% kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych w gminach liczą-
cych do 50 tys. mieszkańców;

•	 82,7% w gminach liczących 50,1 – 100,0 tys. mieszkańców;
•	 78,1% w gminach liczących 100,1 – 200,0 tys. mieszkańców;
•	 61,8% w gminach liczących ponad 200,0 tys. mieszkańców.

Deficyt środków na utrzymanie mieszkań w badanych gminach sięgał 
łącznie 438,4 mln zł, a spośród 53 badanych gmin jedynie 6 miast pokrywało 
koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych z przychodów czynszowych.

Limity dochodów dla najemców mieszkań komunalnych

Gminy samodzielnie ustalają górne limity dochodowe, oraz inne czyn-
niki upoważniające mieszkańców do ubiegania się o przydział mieszkania 
komunalnego na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony (lokale socjalne). 
Wyniki reprezentatywnych badań ankietowych przeprowadzonych przez 
ówczesne Ministerstwo Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa[37] 
wykazały wysoką rozpiętość maksymalnych limitów dochodowych.

36 | Gospodarka mieszkaniowa w 2012 roku, GUS, Warszawa 2012.
37 | Dalsze informacje w tej części pochodzą z publikacji Podsumowanie wyników ankiety…, op. cit.
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W odniesieniu do gospodarstw jednoosobowych wysokość limitów 
dochodowych w badanych miastach na koniec 2011 roku wahała się od 
równowartości 82% najniższej emerytury do 381% najniższej emerytury, 
a dla gospodarstw wieloosobowych limity dochodowe wahały się od 70% 
najniższej emerytury do 250% najniższej emerytury. Przeciętne progi docho-
dowe są najwyższe w miastach liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców. 
Ankietowane gminy stosowały również zróżnicowane wysokości progów 
dochodowych kwalifikujących gospodarstwa domowe do ubiegania się 
o najem lokalu socjalnego, za to progi dochodowe były najwyższe w miastach 
liczących powyżej 200 tys. mieszkańców. W większości gmin limity dochodo-
we gospodarstw jednoosobowych uprawniające do ubiegania się o najem 
lokalu komunalnego mieściły się w II decylu dochodowym, czyli a więc 20% 
ludności miało prawo ubiegać się o najem mieszkania komunalnego. Limit 
dla lokali socjalnych plasował się w I decylu. W 72% ankietowanych gmin pro-
gi dochodowe dla czteroosobowych gospodarstw domowych uprawniające 
do ubiegania się o najem od gminy lokalu na czas nieoznaczony mieszczą 
się w ramach II-IV decyla wynagrodzeń. W skrajnych przypadkach progi te 
są jednak ustalone na poziomie obejmującym nawet 90% rodzin z dwiema 
osobami pracującymi. W przypadku czteroosobowego gospodarstwa domo-
wego ubiegającego się o najem od gminy lokalu socjalnego, przy przyjętych 
założeniach szacunku dochodów, przeciętny próg dochodowy na koniec 
2011 roku w ankietowanych gminach wynosił 2064 zł, tak więc nie obejmował 
nawet 10% osób pracujących.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc w utrzymaniu mieszkania. Pra-
wo do dodatku zależy od dochodów na członka rodziny, ale gospodarstwa 
ubiegające się o dodatki muszą spełniać kryteria wielkości zajmowanego 
mieszkania w relacji do liczby członków gospodarstwa domowego (tab. 8). 
Progi dochodowe są ustawione na niskim poziomie (10–12–15% dochodów 
dla użytkowników osiągających niższe dochody lub 12–15–20% dla osiąga-
jących wyższe dochody, w granicach ustawowych). Standardy europejskie 
wyznaczają z reguły poziom 30% dochodów wydawanych na utrzymanie 
mieszkania (bez spłaty kredytu hipotecznego) za zagrażający możliwościom 
realizacji pozostałych potrzeb życiowych.
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Tabela 8. Limity powierzchni mieszkań dla ubiegających się o dodatki mieszkaniowe
Liczba osób w gospodarstwie 
domowym

Powierzchnia 
normatywna

Powierzchnia normatywna zwiększona 
o 30% dopuszczalnego przekroczenia

Powierzchnia normatywna zwiększona 
o 50% dopuszczalnego przekroczenia*

1 osoba 35 m² 45,5 m² 52,5 m²

2 osoby 40 m² 52,0 m² 60,0 m²

3 osoby 45 m² 58,5 m² 67,5 m²

4 osoby 55 m² 71,5 m² 82,5 m²

5 osób 65 m² 84,5 m² 97,5 m²

6 osób 70 m² 91,0 m² 105,0 m²

*Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju[38]

Dodatki przysługują wszystkim użytkownikom mieszkań posiadającym 
tytuł prawny do lokalu, nie tylko najemcom. Biorąc pod uwagę to, że od 2004 
roku wyłącznym fundatorem dodatków mieszkaniowych są gminy, szero-
kie uprawnienia do dodatków nadwyrężają budżety gmin i blokują gminy 
w racjonalizacji stawek czynszu[39]. Nie odnotowano wzrostu zamian mieszkań 
celem dostosowania powierzchni mieszkania do standardu upoważniającego 
do dodatków.
 
Tabela 9. Dodatki mieszkaniowe w wybranych rodzajach zasobów[40]

  Liczba

  2009 2010 2011 2012 2013

  szt. szt. szt. szt. w % zasobów szt. w % zasobów

Polska ogółem 4 979 570 5 058 672 4 848 005 4 883 438 3,25% 4 872 608 2,93%

w zasobie 
gminnym

2 006 878 2 040 374 1 914 774 1 937 150 14,82% 1 935 560 17,25%

w zasobie 
spółdzielczym

1 634 746 1 570 614 1 497 366 1 460 468 5,32% 1 468 124 5,44%

w zasobie TBS 76 049 88 429 90 405 94 850 9,37% 98 036 8,87%

  Kwota

  2009 2010 2011 2012 2013

  zł zł zł zł przeciętna kwota zł przeciętna kwota

Polska ogółem 806 994 717 865 750 968 884 334 117 929 923 891 190,42  982 272 977 201,60  

w zasobie 
gminnym

342 596 647 356 911 901 365 123 805 384 167 404 198,32  413 745 708 213,76 

w zasobie 
spółdzielczym

255 841 058 261 488 286 258 954 651 261 726 083 179,21 271 319 361 184,81 

w zasobie TBS 14 166 722 17 628 291 18 701 712 21 044 236 221,87 23 546 270 240,18 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (obliczenia własne - % ogółu zasobów dotyczy danej formy własności).

38 | Informacje z portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mirokugov.pl/strony/zadania/budownictwo/polityka-mieszkaniowa/o-polity-
ce-mieszkaniowej/ (dostęp: 20.09.2015).
39 | Dodatki przysługujące innym niż najemcy komunalni użytkownikom są obliczane w relacji do przeciętnych stawek czynszu w zasobach komunalnych.
40 | Informacje dotyczą wybranych zasobów, dla części np. mieszkań prywatnych dostępne dane BDL GUS nie pozwalały na przeliczenie wskaźników. 
Odsetek mieszkań objętych wypłatą świadczeń wykazano przy założeniu, że dodatki są wypłacane przez 12 miesięcy.
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W 2013 roku gminy wypłaciły ze swoich budżetów 982,3 mln zł z tytułu 
dodatków mieszkaniowych, o 52,4 mln zł więcej niż w 2012 roku. Większość 
dodatków kierowano poza sektor komunalny. Dokładnie 14,8% najemców 
w zasobach gminnych otrzymywało dodatki mieszkaniowe, wypłacono im 
42,1% kwoty przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe. Przeciętna wysokość 
dodatku, wynosząca 201,6 zł jest niska, zważywszy, że dodatki dotyczą nie tylko 
czynszów, ale też kosztów większości świadczeń, np. ogrzewania, dostaw wody.

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na wniosek zainteresowanych 
na okres 6 miesięcy. Kwota dodatku jest zwolniona z podatku dochodowego. 

Zaległości w opłatach czynszowych

Zaległości w opłatach za mieszkania (czynsze i opłaty eksploatacyjne 
w zasobach spółdzielczych, wspólnotach mieszkaniowych) są w Polsce zjawi-
skiem powszechnym. Trudno dociec, w jakim stopniu wynikają one z rzeczy-
wistych trudności finansowych mieszkańców, a w jakim stanowią świadomą 
decyzję użytkowników mieszkań wykorzystujących praktyczną bezkarność 
osób nieterminowo regulujących opłaty mieszkaniowe. O tym, że dla znaczą-
cej części zalegających z opłatami ten stan rzeczy nie jest wynikiem braku pie-
niędzy, świadczy wysoka skuteczność akcji windykacyjnych prowadzonych 
przez zarządców zasobów oraz bardziej terminowe regulowanie należności 
za media, które są łatwiejsze do egzekucji. Najemcy o niskich dochodach ko-
rzystający z dodatków mieszkaniowych są motywowani do regularnych opłat 
za mieszkania – brak zaległości jest warunkiem uzyskania tego świadczenia.

Największe zaległości w opłatach za mieszkania dotyczą sektora komu-
nalnego – w 2013 roku z opłatami czynszowymi zalegało 40,5% najemców, 
a zaległości ponad 3 miesiące były udziałem 22,5% zasobów. Kwoty zaległości 
we wszystkich rodzajach zasobów stanowiły znaczące pozycje.

Wysoki stan zaległości w opłatach za mieszkania istotnie utrudnia go-
spodarowanie zasobami. Stanowi też jeden z czynników powstrzymujących 
gestorów zasobów od podwyższania stawek, dalekich od poziomu czynszu 
ekonomicznego. W szczególności trudna sytuacja dotyczy zasobów gmin-
nych – najwyższy wskaźnik długotrwałych zaległości z jednej strony może 
wskazywać na niską efektywność działań kontrolujących terminowe opłaty, 
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z drugiej jednak wynika co najmniej po części ze struktury dochodów najem-
ców zasobów gminnych. Jak się wydaje, znaczna część zaległości w opłatach 
nie wynika wyłącznie z realnego braku środków na opłaty. Dzięki badaniom 
budżetów gospodarstw domowych wiemy, że w 2013 roku zagrożenie 
ubóstwem wynosiło w Polsce 7,4% osób jeśli chodzi o kategorię ubóstwa 
skrajnego, 16,2% osób było zagrożonych ubóstwem relatywnym i 12,8% - 
ubóstwem ustawowym (według przyjętych granic). Nawet jeśli w zasobach 
komunalnych zamieszkuje dwukrotnie więcej osób zagrożonych ubóstwem 
ustawowym (dochody upoważniające do korzystania z pomocy społecznej), 
to co najmniej 10% zaległości czynszowych w zasobach komunalnych należy 
przypisać osobom o względnie stabilnej sytuacji dochodowej.

Tabela 10. Zaległości w opłatach za mieszkanie

  Mieszkania

  Ogółem Ponad 3 miesiące

  2009 2011 2013 2009 2011 2013

Wybrane formy 
własności

Liczba Liczba
w % 
ogółu 
zasobów

Liczba
w % ogółu 
zasobów

Liczba Liczba
w % ogółu 
zasobów

Liczba
w % ogółu 
zasobów

Gminy 470 713 430 776 37,06% 379 085 40,50% 246 741 225 132 20,67% 210 792 22,50%

Spółdzielnie 
mieszkaniowe

938 316 955 268 41,75% 930 997 26,20% 165 392 181 175 7,92% 174 000 4,90%

Zakłady pracy 36 485 37 935 18,62% 32 835 31,20% 16 190 18 283 8,97% 16 743 15,90%

Towrzystwa 
Budownictwa 
Społecznego

21 946 21 954 26,03% 22 388 24,30% 4 471 4 933 5,85% 5 502 6,00%

Skarb Państwa 16 716 16 286 8,31% 8 917 29,20% 8 723 10 235 5,22% 4 794 15,70%

  Wysokość zaległości

  Ogółem Ponad 3 miesiące

  2009 2011 2013 2009 2011 2013

  tys. zł tys. zł
w zł na 1 
mieszkanie

tys. zł
w zł na 1 
mieszkanie

tys. zł tys. zł
w zł na 1 
mieszkanie

tys. zł
w zł na 1 
mieszkanie

Gminy 656 665,00 488 008,80 1 208,61 604 032,80 1 593,00 536 154,40 411 285, 10 1 826,86 489 656,50 2 323,00  

Spółdzielnie 
mieszkaniowe

736 682,80 870 886,30 911,67  841 139,60 904,00  441 825,10 533 229,70 2 943,17 513 945,10 2 954,00  

Zakłady pracy 53 076,80 50 027,70 1 318,77  57 927,30 1 764,00  40 994,50 39 986,00 2 187,06 46 510,80 2 778,00  

Towrzystwa 
Budownictwa 
Społecznego

21 330,20 24 980,90 1 137,87  28 935,30 1 292,00  9 862,80 14 021,30 2 842,35 16 400,90 2 981,00  

Skarb Państwa 25 511,90 26 248,40 1 611,72  19 587,40 2 197,00  20 160,20 21 691,90 2 119,38 16 335,80 3 408,00  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (obliczenia własne - % ogółu zasobów dotyczy danej formy 
własności).
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Eksmisje

Postępowania w sprawach o eksmisję stanowią ważny wskaźnik prob-
lemów mieszkaniowych w wymiarze społecznym oraz wskaźnik ograniczeń 
w zasobach mieszkań dla osób eksmitowanych. Większość, bo aż 91,0% 
wykonanych eksmisji w 2011 roku i 93,2% eksmisji w 2013 roku, orzeczono 
z powodu zaległości w opłatach za mieszkania (tab. 11). Praktycznie we 
wszystkich typach zasobów mieszkaniowych liczba spraw sądowych w toku 
jest kilkukrotnie wyższa niż liczba wykonywanych eksmisji, co oznacza, że 
narasta zapotrzebowanie na lokale dla osób eksmitowanych. Większość 
wniosków składanych w sądach, postępowań w toku i orzeczonych eksmisji 
dotyczy mieszkańców zasobów komunalnych. W 2013 roku sprawy najemców 
lokali komunalnych stanowiły 67,4% spraw w toku, 71,0% orzeczeń i 63,7% 
wykonanych wyroków eksmisyjnych.

Tabela 11. Eksmisje w 2011 i 2013 roku 

Mieszkania 
według 
własności:

Postępowania eksmisyjne w 2011 roku Postępowania eksmisyjne w 2013 roku 

toczące się w sądzie orzeczone eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie orzeczone eksmisje wykonane eksmisje

ogół
zaległości  
w opłatach

ogół
zaległości  
w opłatach

ogół
zaległości  
w opłatach

ogół
zaległości 
w opłatach

ogół
zaległości 
w opłatach

ogół
zaległości 
w opłatach

spółdzielni 
mieszkanio-
wych

3 059 2 952 2 654 2 593 1 582 1 536 2 549 2 417 1 975 1 901 1 767 1 710

zakładów 
pracy

1 444 1 409 1 231 1 191 370 351 1 373 1 325 1 191 1 158 402 394

osób 
fizycznych  
we wspól-
notach 
mieszkanio-
wych

2 662 2 403 740 674 320 280 2 299 2 078 701 566 306 279

TBS 723 656 525 458 188 175 422  411 335 327 145 142

pozostałych 
podmiotów

51 51 46 44 9 9 52 50 43 43 21 20

gmin 16 344 12 933 13 432 10 648 4 047 3 568 14 337 12 443 11 342 9 404 5 206 4 766

Skarbu 
Państwa

537 462 440 392 113 110 419 381 409 385 347 322

OGÓŁEM 24820 20866 19 068 16 000 6 629 6 029 21 451 19 105 15 996 13 784 8 194 7 633

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
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Gestorzy zasobów nie realizują swoich uprawnień do kierowania spraw 
do sądu bezpośrednio z chwilą upłynięcia terminu, gdy zaległości stają się 
podstawą do złożenia wniosku, zaś najemcy doprowadzają do opóźnień 
w opłatach za mieszkanie nie tylko w sytuacji poważnych trudności finanso-
wych, ale również wtedy, gdy chcą przeznaczyć na inne cele pieniądze na-
leżne właścicielowi czy zarządcy (we wspólnotach mieszkaniowych). O tym, 
że istnieje potencjał bardziej regularnego uiszczania opłat za użytkowanie 
mieszkań świadczą dobre wyniki w ściągalności opłat tych właścicieli, którzy 
prowadzą regularną kontrolę wpływów i wcześnie reagują na pojawiające się 
zaległości oraz efekty jednorazowych działań windykacyjnych.

Ocena potrzeb mieszkaniowych

Odpowiedź na pytanie, ilu mieszkań potrzebujemy w Polsce jest trudna 
i z konieczności opiera się na różnego typu szacunkach oraz bazuje na uprosz-
czonych założeniach. W ekonomice mieszkalnictwa najprostszym miernikiem 
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych jest statystyczny deficyt miesz-
kań, czyli różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań 
zamieszkanych (tab. 12). 

Tabela 12. Statystyczny deficyt mieszkań

 Wyszczególnienie\rok 1988 2002 2011

Mieszkania zamieszkane (tys.) 10 716,9 11 763,5 12 532,7

- miasto 7 039,9 7 954,1 8 595,4

- wieś 3 677,0 3 809,4 3 937,3

Gospodarstwa domowe (tys.) 11 967,0 13 337 13 572,0

- miasto 7 862,7 8 964,5 9 150,0

- wieś 4 104,3 4 372,6 4 422,0

Statystyczny deficyt (tys.) 1 250,1 1 573,5 1 039,3

- miasto 822,8 1 010,4 554,6

- wieś 427,3 563,2 484,7

Źródło: Dane Narodowy Spis Powszechny 1988, 2002, 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny.

Przez wiele lat deficyt mieszkaniowy w Polsce był oceniany na poziomie 
1,5-1,0 mln mieszkań. Aktualnie można spotkać różne opinie w tej sprawie, 
znacząco się różniące. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ocenia, biorąc 
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pod uwagę efekty budownictwa mieszkaniowego, że aktualny, wg stanu na 
początek 2014 roku, deficyt wynosi ok. 600 tys. mieszkań[41].

Istnieją również opinie potwierdzające informacje o bardzo wysokim 
deficycie, sięgającym ok. 1 mln mieszkań, jak i mówiące o powolnym bilanso-
waniu się liczby gospodarstw domowych i mieszkań. Według wyliczeń redNet 
Consulting do zrównania dojdzie w 2018 roku z powodu spadku liczby gospo-
darstw domowych ludności stale mieszkającej i umiarkowanego wzrostu za-
sobów mieszkaniowych. Pojawi się statystyczna nadwyżka mieszkań, nawet 
do 500 tys. w 2028 roku[42].

Problem potrzeb mieszkaniowych należy rozpatrywać w ujęciu struktu-
ralnym, uwzględniając co najmniej siłę nabywczą ludności i lokalizację zaso-
bów w przestrzeni. Niezależnie od wielkości oferty mieszkań na rynkowych 
zasadach, konieczna jest podaż mieszkań dostępnych, takich, które będą 
w stanie kupić lub wynająć ludzie o relatywnie niższych dochodach. Uważa 
się, że ok. 60% potrzeb mieszkaniowych w Polsce pochodzi ze strony osób 
i rodzin, które nie są w stanie kupić mieszkania na rynku. Z kolei już teraz 
mamy w części gmin na terenach wiejskich we wschodniej części kraju liczbę 
mieszkań na 1000 ludności przekraczającą 400, a nawet 500 mieszkań. Te 
mieszkania ze względu na ich lokalizację i standardy nie powodują wzrostu 
dostępności w skali kraju. Niska jakość techniczna zasobów wybudowanych 
przed wojną oraz części powojennych zasobów może powodować wycofanie 
z użytkowania wielu mieszkań i tym samym wzrost zapotrzebowania na nowe 
mieszkania.

Należy zatem analizować odrębnie potrzeby w zakresie mieszkań do-
stępnych. Potrzeby te są największe w dużych miastach i w aglomeracjach, 
w regionach, które oferują najwięcej miejsc pracy. Niemniej jednak, nawet 
w mniejszych miastach, w urzędach gmin liczba wniosków o przydział miesz-
kań komunalnych jest znacząca.

Oceny eksperckie na podstawie prowadzonych badań i analiz w dość 
zgodny sposób określają aktualne zapotrzebowanie na lokale gminne. W an-
kietowym badaniu gmin MTBiGM , ekstrapolując wyniki ankietowe, określiło 
zapotrzebowanie na 135,1 tys. mieszkań w 2011 roku (tab. 13). 

41 | Na podstawie Odpowiedzi na interpelację nr 24806 w sprawie znacznego zmniejszenia liczby oddawanych do użytku mieszkań w 2013 roku: http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=10E390CC (dostęp: 20.09.2015).
42 | Informacje ze stromy RedNet Consulting: http://rednetconsulting.pl/g/raporty_2012/publikacje/DEFICYT_MIESZKANIOWY_W_POLSCE.pdf (dostęp: 
20.09.2015).
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Tabela 13. Szacunek zapotrzebowania na gminne lokale czynszowe w tys.[43]

2009 2010 2011 2011/2009

Mieszkania wynajmowane na czas nieoznaczony 67,7 62,4 56,1 0,829

Lokale socjalne 67,8 73,9 79,0 1,165

w tym lokale dla eksmitowanych 50,0 56,1 61,3 1,226

Razem 135,5 136,3 135,1 0,997

Źródło: Ankieta przeprowadzona w 2012 roku przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
wśród samorządów gminnych.

Autorzy badania stwierdzili stałość zapotrzebowania na mieszkania 
gminne w latach 2009-2011, przy czym zmianie uległy proporcje pomiędzy 
potrzebnymi lokalami komunalnymi a socjalnymi. Zmiana ta polega na tym, 
że rośnie deficyt mieszkań socjalnych. Zbliżone zapotrzebowanie na lokale 
socjalne dla osób eksmitowanych wynika z analizy statystyk dotyczących 
orzekanych eksmisji. W uproszczeniu, na podstawie sumy spraw w sądach 
i orzeczonych w 2013 roku wyroków eksmisyjnych, pilnie potrzebnych 
jest 37,2 tys. mieszkań. Należy jednak pamiętać, że dostarczanie mieszkań 
osobom eksmitowanym nie jest jedyną funkcją lokali socjalnych. Służą one 
również zaspokajaniu potrzeb ubogich mieszkańców gmin, którym sytuacja 
dochodowa nie pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dzięki 
innym metodom. 

Gminy obarczone są obowiązkiem finansowania odszkodowań właści-
cielom mieszkań, w których – mimo prawomocnego wyroku eksmisyjnego 
– z powodu braku wolnych lokali socjalnych nadal mieszkają dotychczasowi 
użytkownicy.

Instytut Rozwoju Miast ocenił łączne zapotrzebowanie na mieszkania 
społeczne na podstawie danych za 2007 rok na około 223 tys. jednostek[44], 
z tego:

•	 mieszkania w zasobach TBS – ponad 90 tys.;
•	 mieszkania komunalne – 53 tys.;
•	 mieszkania socjalne – 70 tys.

Ocenę tę przeprowadzono na podstawie ekstrapolacji danych o liczbie 
gospodarstw domowych oczekujących na mieszkania w poszczególnych kate-
goriach zasobów w badanych miastach. W Monitoringu za 2010 rok IRM określił 
tylko zapotrzebowanie na lokale TBS wg kategorii wielkościowych badanych 

43 | Podsumowanie wyników ankiety…, op. cit., tab. 27, s. 19.
44 | Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2008 r., Kraków 2009.
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miast, stwierdzając, że w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców średnio 
potrzeba 789 lokali i 337 lokali w miastach liczących 25 – 100 tys. ludności. 
Uwzględniając liczebność miast w powyższych kategoriach zaludnienia, deficyt 
społecznych mieszkań czynszowych w formule TBS wynosi 77,6 tys. mieszkań, 
nie licząc mniejszych miejscowości[45].

Na podstawie porównania powyższych analiz i innych źródeł danych, 
A. Muzioł-Węcławowicz[46] oceniła zapotrzebowanie na publiczne zasoby czyn-
szowe na 220-260 tys. mieszkań, z czego:

•	 w sektorze mieszkań społecznych (TBS): 100-120 tys.;
•	 w sektorze mieszkań komunalnych: 60-70 tys.;
•	 w sektorze mieszkań socjalnych: 60-70 tys.

Powyższe oceny dotyczą aktualnego stanu prawnego w zakresie zasad 
tworzenia i finansowania zasobów czynszowych, limitów dochodowych obo-
wiązujących przy ubieganiu się o wynajem mieszkań społecznych. Mimo to 
należy liczyć się ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na mieszkania spo-
łeczne z uwagi na niestabilną sytuację na rynku pracy oraz na coraz bardziej 
rygorystyczne wymogi w zakresie kredytowania hipotecznego. 

Wydatki publiczne na cele mieszkaniowe

Wydatki te dzielimy na wydatki budżetu państwa i wydatki jednostek 
samorządu terytorialnego, a biorąc pod uwagę formę wydatków – na bez-
pośrednie i pośrednie. Bezpośrednimi są środki realnie przekazane na cele 
mieszkaniowe, natomiast wydatkami pośrednimi są zaniechania poboru 
środków. Innymi słowy, wydatki pośrednie państwa to środki, których nie 
pozyskał budżet państwa z tytułu podatków, ponieważ chciał, poprzez ulgi 
lub zaniechanie poboru podatku, ułatwić różnym podmiotom realizację inwe-
stycji mieszkaniowych i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Informacje o wydatkach bezpośrednich przedstawiono w tab. 14 i ryc. 2. 
Udział wydatków budżetu państwa na cele mieszkaniowe w 2014 roku sta-
nowił jedynie 0,09% PKB. W strukturze wydatków przeważają wydatki na 

45 | Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2010 r., IRM, Kraków 2011.
46 | Zapotrzebowanie na społeczne mieszkania czynszowe w Polsce w 2012 r., Warszawa 2012.
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historyczne, przeszłe zobowiązania: premie dla posiadaczy książeczek miesz-
kaniowych i wykup odsetek od kredytów zaciągniętych przed 1989 rokiem 
i w pierwszych latach transformacji. Zmniejszenie tych pozycji wydatków 
powodowało zmniejszenie budżetu na mieszkalnictwo. Najwięcej środków 
na cele mieszkaniowe przeznaczono w 2001 roku, a generalnie państwo wy-
dawało więcej do 2003 roku niż w ostatnich latach (pomijając inflację).

Tabela 14. Bezpośrednie wydatki budżetu państwa na sferę mieszkaniową (wybrane pozycje)
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1995 2 185,2 829,5 1125,7 5,9 58,7 228,3

1996 3 397,6 1 415,6 817,7 13,1 342,0 265,3

1997 3 392,2 1 111,3 908,0 15,2 220,0 324,3

1998 3 297,0 1 055,3 1 213,0 8,7 332,3 456,2

1999 2 103,0 609,2 911,4 8,9 150,0 5,0 1,2 416,7

2000 2 578,8 414,3 1 368,4 242,5 12,0 3,2 547,4

2001 3 959,0 927,7 2 227,0 248,9 3,0 4,5 546,9

2002 2 200,9 524,4 760,3 472,5 36,8 7,0 399,9

2003 1 901,7 262,3 590,2 455,9 5,3 4,8 550

2004 1 216,0 171,8 526,7 472,5 41,6 3,4

2005 922,0 233,0 385,0 164,6 114,9 3,5 0,0 21,0

2006 1 012,5 180,0 323,0 353,0 124,9 1,6 0,0 30,0

2007 1 197,0 130,6 290,8 408,2 298,0 1,4 0,0 68,0

2008 1 015,4 152,1 346,7 220,0 270,0 1,6 0,0 25,0

2009 915,2 147,5 402,5 150,0 109,3 0,9 60,0 45,0

2010 862,8 138,4 428,8 0,0 0,6 255,0 40,0

2011 1 368,3 143,0 444,8 260,0 1,4 439,1 80,0

2012 1 484,4 119,0 434,7 120,0 2,1 688,6 120,0

2013 1 496,8 74,6 398,3 132,7 1,2 800,0 90,0

2014 1 567,6 52,2 302,7 330,0 5,0 594,9 80,0 207,3

Plan 2015 1 715,0 60,0 350,0 20,0 360,0 80,0 715,0

Razem 40 426,4 8 751,8 14 555,7 51,8 4 291,1 1 883,5 38,9 3 197,6 679,0 922,3

*Wydatki na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi są planowane w budżecie MaiC

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju[47]

47 | Informacje z portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mirokugov.pl/strony/zadania/budownictwo/polityka-mieszkaniowa/o-polity-
ce-mieszkaniowej/ (dostęp: 20.09.2015).
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Rycina 2. Struktura i poziom bezpośrednich wydatków mieszkaniowych budżetu państwa w latach 
1995 - 2014

Źródło: Rynek Pierwotny (opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz GUS)[48]

Gminy wydatkowały na gospodarkę mieszkaniową znacznie więcej środ-
ków, a spadek w wydatkach ogółem odnotowano dopiero w 2013 roku w relacji 
do 2012 roku (o 5,6%). W 2013 roku gminy wydały w dziale gospodarka miesz-
kaniowa ogółem 5,9 mld zł, a na majątkowe wydatki inwestycyjne – 1,6 mld zł. 

Rycina 3. Wydatki budżetów gmin na gospodarkę mieszkaniową

Źródło: Fundacja ePaństwo[49]

48 | Informacje z portalu Rynek Pierwotny: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/fi nanse/gdzie-sie-podzialo-39-mld-zl-na-mieszkaniowke/3834 (dostęp: 
20.09.2015).
49 | Informacje z portalu Moje Państwo: https://mojepanstwo.pl/dane/bdl_wskazniki/53,wydatki-dziale-700-gospodarka-mieszkaniowa?d1=494 (dostęp: 
20.09.2015).
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Mówiąc o pośrednich wydatkach budżetu, należy przede wszystkim 
przedstawić rozwiązanie pozwalające na stosowanie obniżonej stawki VAT 
na materiały budowlane. Przy przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku 
przyjęto wyjątkowo szeroką formułę społecznego budownictwa mieszkanio-
wego, dla którego można stosować preferencyjną stawkę VAT. Preferencyjny 
podatek VAT (aktualnie 8%) jest naliczany dla wszystkich nowo powstających 
obiektów mieszkalnych, o ile powierzchnia mieszkania nie przekracza 150 
m2, a powierzchnia domu nie przekracza 350 m2. Dopiero po przekroczeniu 
tych wartości, od kolejnych metrów powierzchni pobierany jest podatek 
w wysokości 23%[50]. Ta preferencja bardzo silnie obciąża budżet państwa –
kwota utraconych przez budżet wpływów z tego tytułu w 2013 roku wyniosła 
11,3 mld zł i stanowi 15% wartości wszystkich preferencji funkcjonujących 
w systemie podatkowym[51]. Kolejnym tytułem do pomniejszenia przychodów 
budżetowych był tzw. zwrot części VAT za materiały budowlane dla osób pro-
wadzących indywidualnie inwestycje mieszkaniowe – budowę lub remont. 
Analogicznie do preferencji dla nabywców mieszkań od inwestorów instytu-
cjonalnych, w latach 2004-2013 inwestorzy indywidualni, po przedstawieniu 
faktur uzyskiwali zwrot różnicy między standardową a preferencyjną stawką 
VAT. Kwestię tę regulowała Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie 
osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszka-
niowym. Wartość tej preferencji oceniano na ok. 1 mld zł rocznie. Przestała 
obowiązywać od stycznia 2014 roku , przez co jedynie osoby, które dokonały 
wydatków przed 1 stycznia 2014 roku mają nadal prawo ubiegać się o zwrot 
części poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach. Natomiast na 
mocy Ustawy z 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi, osoby spełniające kryteria pomocy, budujące 
samodzielnie domy jednorodzinne lub dokonujące przebudowy istniejących 
budynków i pozyskujące tą drogą mieszkanie mogą ubiegać się o zwrot części 
VAT. Program Mieszkanie dla Młodych ma również inne konsekwencje podat-
kowe. Zwolniono z podatku dochodowego kwoty finansowego wsparcia 
udzielanego na podstawie tej ustawy, obejmujące dofinansowanie wkładu 
własnego przy zakupie pierwszego własnego mieszkania przez osoby, które 
nie ukończyły 35 lat oraz dodatkowe wsparcie finansowe na jednorazową 
spłatę części kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania, udzielane z ty-
tułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka (lub przysposobienia dziecka 
będącego trzecim lub kolejnym)[52].

50 | Nie udało się pozyskać danych na temat liczby mieszkań i domów o powierzchni większej niż limity obniżonej stawki VAT.
51 | Preferencje podatkowe, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014.
52 | Ze zwolnień podatkowych w podatku od dochodów osobistych korzystają odbiorcy świadczeń mieszkaniowych o charakterze socjalnym, np. dodat-
ków mieszkaniowych.
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Mieszkalnictwo i polityka mieszkaniowa:
Polska na tle Europy

W porównaniach międzynarodowych pewną trudność stanowi inter-
pretacja definicji i standardów oraz pozyskanie informacji zbieżnych w czasie. 
Najczęściej przywoływane są statystyki OECD oraz EUROSTAT (biuro staty-
styczne Unii Europejskiej). EUROSTAT prezentuje bardziej zagregowane in-
formacje niż krajowa statystyka publiczna. Głównym instrumentem unijnych 
analiz dochodów ludności, włączenia społecznego, warunków życia (w tym 
warunków mieszkaniowych) jest EU-SILC, zbiór statystyk dotyczących docho-
dów i warunków życia ludności, gromadzonych dla krajów członkowskich 
Unii oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Są to dane gromadzone w cyklu 
rocznym lub czteroletnim, w oparciu o spójną koncepcję gospodarstw do-
mowych i dochodów, na zasadzie dążenia do maksymalnej porównywalności 
poszczególnych wskaźników. 

Warunki mieszkaniowe w zakresie zaludnienia mieszkań EUROSTAT de-
finiuje w odniesieniu do składu rodziny/gospodarstwa domowego. Osoby są 
członkami gospodarstw żyjących w przeludnieniu, jeżeli to gospodarstwo nie 
ma do dyspozycji minimum:

•	 jednego pokoju dla gospodarstwa domowego;
•	 jednego pokoju dla pary w tym gospodarstwie;
•	 jednego pokoju dla każdej osoby (singla) w wieku 18 lat i więcej;
•	 jednego pokoju dla dwóch osób tej samej płci w wieku 12-17 lat;
•	 jednego pokoju dla każdej osoby w wieku 12-17 lat, nie zaliczonej do 

wcześniejszej kategorii;
•	 jednego pokoju dla dwójki dzieci w wieku poniżej 12 lat[53].

Wskaźniki osób żyjących w warunkach przeludnienia prezentują tab. 15 
oraz ryc. 4 i ryc. 5.

53 | Oznacza to, że gospodarstwo domowe składające się z 6 osób: rodziców, babci, trójki dzieci: dziewczyny i chłopaka w wieku powyżej 12 lat i jednego 
dziecka w wieku poniżej 12 lat, by nie zostać zakwalifikowane jako mieszkające w warunkach przeludnienia, powinno zajmować co najmniej pięciopoko-
jowe mieszkanie. To samo gospodarstwo, by nie zostać zaliczonym do mieszkającego w warunkach przeludnienia według standardów NSP 2011, mogłoby 
zajmować trzypokojowe mieszkanie.
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Tabela 15. Odsetek ludności zajmującej przeludnione mieszkania w krajach Unii Europejskiej 
w latach 2010-2013 (ludność ogółem i ludność zagrożona ubóstwem*)

Obszar/rok  
i grupa odniesienia

2010 2011 2012 2013

ludność 
ogółem

ludność zagro-
żona ubóstwem

ludność 
ogółem

ludność zagro-
żona ubóstwem

ludność 
ogółem

ludność zagro-
żona ubóstwem

ludność 
ogółem

ludność zagro-
żona ubóstwem

Węgry 47,2 69,7 47,1 71,0 47,2 71,0 45,7 70,1

Rumunia 54,9 65,2 54,2 66,0 51,6 63,7 52,9 65,1

Polska 47,5 65,6 47,2 62,5 46,3 60,8 44,8 61,9

Słowacja 40,1 58,4 39,5 55,5 38,4 52,4 39,8 55,7

Bułgaria 47,4 53,4 47,4 54,7 44,5 51,9 44,2 53,0

Łotwa 55,7 66,4 43,7 57,4 36,6 48,7 37,7 47,9

Chorwacja 43,7 46,4 44,6 47,3 44,4 48,6 42,8 46,8

Czechy 22,5 44,1 21,1 41,0 21,1 43,5 21,0 42,7

Grecja 25,5 34,7 25,9 35,8 26,5 39,4 27,3 42,0

Włochy 23,9 36,2 25,0 38,8 26,2 38,8 27,3 41,7

Dania 7,3 20,0 7,7 23,1 7,4 21,0 9,4 36,0

Litwa 45,5 51,8 19,5 28,7 19,0 24,7 28,0 35,4

Szwecja 11,1 30,0 11,3 26,7 10,8 32,1 11,2 35,3

Austria 12,0 29,7 12,2 27,2 13,9 34,3 14,7 31,3

Unia Europejska (28 krajów) 17,9 29,9 17,3 29,5 17,0 29,3 17,3 30,2

Unia Europejska (27 krajów) 17,6 29,7 17,0 29,3 16,8 29,1 17,1 30,1

Słowenia 34,9 46,3 17,1 26,4 16,6 27,1 15,6 25,2

Estonia 39,7 53,8 14,4 27,1 14,0 22,5 21,1 24,9

Strefa EURO (19 krajów) 12,0 23,2 11,6 23,6 11,7 23,3 11,9 23,8

Finlandia 6,1 17,5 6,5 17,7 6,0 20,6 6,9 22,8

Francja 9,2 25,6 8,0 23,5 8,1 23,3 7,6 21,9

Luksemburg 7,8 24,9 6,8 23,8 7,0 21,4 6,2 20,6

Portugalia 14,6 22,3 11,0 20,6 10,1 17,2 11,4 19,7

Niemcy 7,1 19,3 6,7 19,9 6,6 17,6 6,7 16,8

Wielka Brytania 7,3 14,0 7,1 11,0 7,0 13,7 8,0 14,9

Holandia 2,0 4,5 1,7 4,7 2,5 9,2 2,6 13,8

Hiszpania 5,0 9,2 6,6 11,3 5,6 11,6 5,2 11,0

Belgia 4,2 13,7 2,2 8,4 1,6 6,2 2,0 8,4

Malta 4,0 6,6 4,4 9,2 4,0 6,6 3,6 6,3

Irlandia 3,4 7,7 2,6 6,7 3,2 6,3 2,8 4,9

Cypr 3,5 7,5 2,9 7,8 2,8 7,5 2,4 4,9

*Ludność zagrożona ubóstwem – ludność osiągająca dochody poniżej 60% mediany dochodów porównywalnych

Źródło: Dane Komisji Europejskiej[54]

54 | Informacje pobrane z portalu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi170 
(dostęp: 20.09.2015).
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Polska zajmuje trzecią pozycję wśród krajów Unii Europejskiej jeśli cho-
dzi o przeludnienie mieszkań, zarówno w odniesieniu do populacji ogółem, 
jak i w odniesieniu do gospodarstw o najniższych dochodach. Aż 44,8% osób 
mieszka w przeludnionych mieszkaniach, ponad dwukrotnie więcej niż śred-
nio w Unii Europejskiej (17,3%) i ponad dwudziestokrotnie więcej niż w Belgii 
– kraju o najlepszej sytuacji w tym zakresie.

Rycina 4. Odsetek ludności ogółem zajmującej przeludnione mieszkania w krajach UE w 2013 roku.

Źródło: Dane Komisji Europejskiej[55]

Rycina 5. Odsetek ludności zagrożonej ubóstwem zajmującej przeludnione mieszkania w krajach 
Unii Europejskiej w 2013 roku.

Źródło: Dane Komisji Europejskiej[56]

55 | Informacje pobrane z portalu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi170 
(dostęp: 20.09.2015).
56 | Informacje pobrane z portalu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=te
ssi172 (dostęp: 20.09.2015).
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Trzecie miejsce – po Węgrzech i Rumunii – zajmujemy także pod wzglę-
dem skali przeludnienia mieszkań zajmowanych przez słabsze ekonomiczne, 
zagrożone ubóstwem osoby, a w porównaniu do średniej unijnej dwa razy 
więcej osób w Polsce jest narażonych na dyskomfort mieszkaniowy z racji 
przeludnienia mieszkań.

Przeludnienie mieszkań wiąże się ze znaczącym udziałem małych miesz-
kań. Na jedną osobę w Polsce przypada 1,1 pokoju (podobnie jak w Bułgarii, 
Chorwacji, Słowacji i na Węgrzech), podczas gdy średnio w Unii na jedną osobę 
przypada 1,6 pokoju, a w 6 krajach o najlepszych warunkach w tym zakresie – 
ponad 2 pokoje (Belgia, Irlandia, Malta, Cypr, Luksemburg, Holandia)[57].

W krajach Unii mamy do czynienia z silnym zróżnicowaniem form włas-
ności mieszkań według rodzajów najmu w sektorze czynszowym (społeczny, 
rynkowy) i obciążenia kredytem hipotecznym mieszkań własnościowych (ryc. 6).

Rycina 6. Ludność według statusu zajmowanych zasobów mieszkaniowych w 2013 roku (w % ogółu)

Źródło: Dane Komisji Europejskiej[58]

Wysoki udział sektora własnościowego charakteryzuje kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej, w których w okresie transformacji ustrojowej przepro-
wadzono prywatyzację publicznych zasobów mieszkaniowych. Prywatyzacja 
zasobów mieszkaniowych miała stanowić rozwiązanie problemu kosztów 
utrzymania i remontów zasobów, wielu ekspertów uważało również, że prawo 

57 | Dane pobrane z portalu Eurostatu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (dostęp: 20.09.2015).
58 | Informacje pobrane z portalu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_by_tenure_sta-
tus,_2013_(%25_of_population)_YB15.png (dostęp: 20.09.2015).
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wykupu zajmowanych mieszkań ze znaczną bonifikatą, sięgającą kilkudziesię-
ciu procent wartości nieruchomości, będzie swego rodzaju aktem odszkodo-
wawczym za lata spędzone w niedemokratycznym i nierynkowym systemie. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że uwłaszczenie społeczeństw ubogich nie 
prowadzi do mobilizacji środków i aktywności na rzecz modernizacji zasobów 
i utrzymania ich w dobrym stanie. Mamy do czynienia ze swego rodzaju para-
doksem, że w tych krajach Unii, które są najbogatsze i mają najlepsze warunki 
mieszkaniowe, sektor czynszowy (w tym społeczny) jest najlepiej rozwinięty. 
Utrzymującą się pozycję społecznego sektora czynszowego w krajach Europy 
Zachodniej potwierdzają dane na temat udziału tego sektora w strukturze 
zasobów mieszkaniowych i bieżącej produkcji mieszkań (tab. 16), zgromadzo-
ne przez Europejską Federację Mieszkalnictwa Publicznego, Spółdzielczego 
i Społecznego (CECODHAS)[59].

Niemniej, wzrost udziału sektora własnościowego jest widoczny w dłuż-
szej perspektywie w całej Unii Europejskiej. Szczególnie wysoki udział miesz-
kań własnościowych notują kraje Europy Południowej, które nie mają tradycji 
społecznego mieszkalnictwa, oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które 
prywatyzowały zasoby publiczne w okresie transformacji.

Tabela 16. Społeczny sektor mieszkaniowy w krajach Unii Europejskiej (2011)

Kraj

Społeczne zasoby 
czynszowe jako % ogółu 
zasobów mieszkanio-
wych

Społeczne zasoby 
czynszowe jako % ogółu 
zasobów czynszowych

Liczba społecznych 
mieszkań czynszowych 
na 1 000 mieszkańców 

Mieszkalnictwo czyn-
szowe jako % nowych 
realizacji

Austria 23,0% 56,0% 100 27,5%

Belgia 7,0% 24,0% 32 6,0%

Bułgaria 3,1%

Cypr 0,0%

Czechy 17,0%

Dania 19,0% 51,0% 95 22,0%

Estonia 1,0% 25,0% 5

Finlandia 16,0% 53,0% 85 13,0%

Francja 17,0% 44,0% 86,5 12,0%

Niemcy 4,6% 7,8% 22,6 15,0%

Grecja 0,0% 0,0% 0 1,0%

Węgry 3,7% 53,0% 15,9

Irlandia 8,7% 41,0% 7,0%

Włochy 5,3% 28,0% 29

Łotwa 0,4% 2,5% 1,0%

59 | Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing systems, Bruksela 2011.
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Litwa 3,0% 43,0% 11,7

Luksemburg 2,0% 7,0% 7,8

Malta 6,0%

Holandia 32,0% 75,0% 138 19,0%

Polska 10,0% 64,0% 34,9 5,0%

Portugalia 3,3% 16,0%

Rumunia 2,3% 8,9 4,0%

Słowacja 2,6% 87,0% 8,5 12,0%

Słowenia 6,0%

Hiszpania 2,0% 15,0% 10,9 16,0%

Szwecja 18,0% 48,0% 84 13,0%

Wielka Brytania 18,0% 54,0% 80

Źródło: CECODHAS, 2011

Od czasu kolejnego globalnego kryzysu finansowego, zapoczątkowa-
nego w latach 2008-2009, i od momentu podjęcia przez Unię Europejską 
Strategii Europa 2020, problematyka mieszkalnictwa społecznego jest coraz 
szerzej obecna w dokumentach i działaniach Unii. W okresach kryzysów go-
spodarczych i w krajach o niskim poziomie zamożności społeczeństw progra-
my rozwoju mieszkalnictwa społecznego (dostępnego) prowadzone na zasa-
dach wspierania podaży mieszkań są uważane za najbardziej efektywne[60]. 
Mieszkalnictwo społeczne odgrywa ważną rolę w polityce przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i rozwiązywania szeregu problemów społecznych. 
W wielu krajach prowadzi się politykę przemieszania społecznego, polegają-
cą na specjalnych regulacjach procesów planistycznych i inwestycyjnych, by 
w jednej lokalizacji znajdowały się mieszkania o różnej formie użytkowania 
(najem, własność), zróżnicowanej wartości i wielkości, przy zachowaniu 
jednakowego lub zbliżonego standardu (co najmniej względem walorów ze-
wnętrznych). Chodzi o to, by ludzie o różnym statusie materialnym współza-
mieszkiwali w jednej jednostce (dzielnicy, osiedlu). Ludzie o wyższym statusie 
społecznym są wprost zachęcani, by pozostać w zasobach społecznych, przy-
czyniając się do podniesienia/utrzymania ich statusu społecznego. Stygmaty-
zacja ludzi mieszkających np. w lokalach komunalnych ma miejsce wtedy, gdy 
te zasoby są niewielkie, odznaczają się wyraźnie niższym standardem i gdy 
kryteria dostępu do tych mieszkań jednoznacznie nawiązują do specjalnych 
potrzeb i możliwości przyszłych najemców. 

60 | Por. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918 – 2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Warszawa 2013, Herbst I., 
Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Warszawa 2013.



59

MieSzkAlnictWo W PolSce

Diagnoza sytuacji mieszkaniowej
Potrzeba programu polityki mieszkaniowej

W systemie zarządzania rozwojem kraju funkcjonują, kolejno: strategia śred-
niookresowa - Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
gospodarka, sprawne państwo - długookresowa: Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności oraz 9 zintegrowanych strategii pre-
cyzujących cele strategii średniookresowej[61]. Problematyki mieszkaniowej doty-
czą dwie powyższe strategie oraz Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego[62]. W części 
diagnostycznej tej strategii zwrócono m.in. uwagę na to, że:

(...) w Polsce problemem jest mała dostępność mieszkań (zwłaszcza mieszkań na 
wynajem) w ośrodkach generujących miejsca pracy. Problem ten jest spowodowa-
ny między innymi niską skłonnością do inwestowania w mieszkania na wynajem, 
ze względu na wysokie ryzyko wiązane z regulacjami dotyczącymi ochrony praw 
lokatorów. Taki stan rzeczy jest czynnikiem zmniejszającym skłonność do migracji 
wewnętrznych, wywołuje współzamieszkiwanie gospodarstw domowych, opóź-
niające usamodzielnianie się młodych ludzi, utrudnia samodzielne zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych osobom najuboższym i znajdującym się w szczególnej 
sytuacji życiowej ze względu na wiek, niepełnosprawność, sytuację rodzinną[63].

W 2010 roku Sejm RP podjął jednogłośnie Rezolucję Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z 19 lutego 2010 roku w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkanio-
wego na lata 2010–2020. Zwrócono w niej uwagę na potrzebę opracowania 
programu określającego zasady wspierana budownictwa mieszkaniowego 
w najbliższych latach. Stwierdzono, że możliwości rozwiązania podstawowych 
problemów mieszkaniowych, wzorem krajów europejskich, muszą opierać się 
na wieloletnich programach rządowych. Obserwowany w Polsce wzrost liczby 
oddanych do użytku mieszkań dotyczy segmentu rynkowego i koncentruje 
się w kilku największych aglomeracjach. Znacząco spadł udział oddanych do 
użytku mieszkań komunalnych, społecznych i spółdzielczych. Sejm zobowią-
zał rząd do opracowania i wdrożenia kompleksowej polityki mieszkaniowej.

61 | Powyższe strategie nie są jedynymi dokumentami rządowymi strategicznymi. Istotnym dokumentem w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, a także 4 strategie ponadregionalne, np. Koncepcja Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku. 
Z problematyką mieszkaniową wiążą się dwa dalsze dokumenty strategiczne: Krajowa Polityka Miejska i Narodowy Plan Rewitalizacji, znajdujące się w fazie 
przygotowania, po konsultacjach społecznych.
62 | Przyjęta Uchwałą Nr 104 RM z dnia 18 czerwca 2013roku (MP z 7 sierpnia 2013, poz. 640).
63 | Muzioł-Węcławowicz, A., Społeczne mieszkania czynszowe w wybranych strategicznych dokumentach rządowych /stan na 30.09.2013/, Warszawa 2013.
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W odpowiedzi na tę rezolucję opracowany został program rządowy 
Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania budownictwa mieszka-
niowego do 2020 roku[64].

Diagnoza władz publicznych

W programie rządowym Główne problemy, cele i kierunki programu 
wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku przeprowadzono traf-
ną diagnozę problemów mieszkaniowych w Polsce.

Podkreślono, że w gospodarce rynkowej jednym z podstawowych wy-
razów skutecznej realizacji zobowiązań władz publicznych związanych z dzia-
łaniami wpływającymi na sytuację w budownictwie mieszkaniowym i stan 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest rola regulatora rynku. Określając 
przepisy w sprawach planowania przestrzennego, prawa budowlanego, in-
frastruktury towarzyszącej mieszkaniom, funkcjonowania rynku finansowego 
czy zasad użytkowania mieszkań, państwo może tworzyć warunki sprzyjające 
rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. Niezbędnym uzupełnieniem roli 
regulacyjnej jest interwencja władz publicznych w wymiarze finansowym, 
stanowiąca nieodzowny czynnik poprawy sytuacji mieszkaniowej. Selektywna 
interwencja władz rządowych i samorządowych jest warunkiem zwiększania 
dostępności mieszkań w tych segmentach rynku mieszkaniowego, w których 
z uwagi na uwarunkowania społeczne i ekonomiczne odwoływanie się wy-
łącznie do mechanizmów rynkowych nigdy nie będzie wystarczające[65].

Zasadnicze problemy polityki mieszkaniowej wynikają ze specyfiki sytu-
acji mieszkaniowej Polski, w zasadzie nieporównywalnej do problemów innych 
krajów europejskich. Ciągle jeszcze podstawowym problemem pozostaje 
deficyt mieszkaniowy, powiązany z niedostateczną dostępnością, rozumianą 
jako możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa 
domowe. Niskie dochody społeczeństwa, brak kapitału i wysokie koszty 
budowy/ceny nowych mieszkań powodują, że jedynie część społeczeństwa 
może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe bezpośrednio na rynku. Mimo 
to na niezrównoważonym rynku wzrost popytu z racji np. zmniejszającego się 

64 | Program został przyjęty przez rząd w listopadzie 2010 roku i przedłożony Sejmowi, który go przyjął na początku 2011 roku. Aktualnie trudno uważać 
ten program za obowiązujący. Został zrealizowany prawie w połowie, przy czym nie podjęto najważniejszych zmian prawnych w zakresie stosunków najmu, 
a jeden z głównych mieszkaniowych programów rządu – Mieszkanie dla Młodych – został wdrożony poza tym programem, wręcz wbrew jego priorytetom. 
Niemniej, nie stwierdzono formalnego zakończenie programu.
65 | Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, Warszawa 2010, s. 3.
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oprocentowania kredytów hipotecznych lub poprawy sytuacji na rynku pracy, 
powoduje wzrost cen mieszkań. Obok niskiej dostępności mieszkań, poważ-
nym problemem, w większości odziedziczonym po poprzednim systemie, jest 
niezadowalający standard zamieszkania, przejawiający się niskim standar-
dem technicznym budynków mieszkalnych, niedostatecznym wyposażeniem 
mieszkań w instalacje oraz przeludnieniem mieszkań[66].

Na podstawie analizy stosowanych instrumentów polityki mieszkanio-
wej państwa przedstawiono następujące główne wnioski:

1. dotychczasowe instrumenty charakteryzują się niską efektywnością 
w kontekście pomocy „wykluczonym z rynku”: niezadowalające efekty do-
tyczą w szczególności kwestii zwiększenia dostępności do mieszkań dla 
osób o dochodach niewystarczających do samodzielnego zaspokajania 
swoich potrzeb mieszkaniowych, przede wszystkim z powodu niewielkie-
go finansowania budownictwa socjalnego i społecznego;

2. dotychczasowe instrumenty nieselektywnie adresowały wydatki budże-
towe państwa: zdecydowaną większość środków budżetowych kierowaną 
do sektora mieszkaniowego pochłania wsparcie działań podejmowanych 
przez osoby relatywnie zamożne, z których część bez pomocy państwa 
i tak prowadziłaby działania inwestycyjne.

Pozostałe wnioski dotyczyły słabego przełożenia mieszkaniowych pro-
gramów rządowych na przyszłe przychody budżetu państwa, potrzeby korekt 
programów sektorowych, przede wszystkim programu społecznego budow-
nictwa czynszowego z powodów wewnętrznych (zwiększenie elastyczności 
programu), jak i zewnętrznych (likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego dla zwiększenia roli BGK w przeciwdziałaniu kryzysowi finansowemu), 
potrzeby uelastycznienia zarządzania zasobami mieszkaniowymi gmin i to-
warzystw budownictwa społecznego.

Wskazane zostały zatem następujące cele polityki państwa do 2020 roku[67]:

•	 likwidacja deficytów ilościowych w segmencie lokali socjalnych i miesz-
kań przeznaczonych dla osób wymagających innej społecznej pomocy 
mieszkaniowej;

•	 wprowadzenie efektywnych form podaży mieszkań dostępnych cenowo 
w segmencie mieszkań na wynajem oraz budownictwie własnościowym;

66 | Ibidem, s. 4.
67 | Ibidem, s. 15.
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•	 eliminacja podstawowych ryzyk związanych z rozwojem prywatnego bu-
downictwa mieszkań na wynajem;

•	 obniżenie kosztów budowy mieszkań i racjonalizacja przestrzenno-funk-
cjonalna nowych zasobów mieszkalnych poprzez stworzenie odpowied-
niego zasobu uzbrojonych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe;

•	 likwidacja luki remontowej;
•	 ograniczenie zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkaniowym;
•	 racjonalizacja zasad gospodarowania publicznym zasobem mieszkanio-

wym oraz zasobami Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Jednym z podstawowych projektów programu było wprowadzenie 
zmian do Ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego. Uznawszy, że gmi-
ny powinny uzyskać większy wpływ na gospodarowanie gminnym zasobem 
mieszkaniowym, zaproponowano m.in. wprowadzenie zasady czynszu eko-
nomicznego, zmianę systemu mieszkań socjalnych (zamiast lokali socjalnych 
gminy wyznaczałyby uprawnionym osobom najem socjalny lokalu gmin-
nego), badanie dochodów najemców i możliwość podwyższania czynszu 
osobom zamożniejszym, likwidację systemu automatycznego dziedziczenia 
prawa najmu mieszkania (przy zachowaniu prawa do lokalu komunalnego 
osobom spełniającym kryteria dochodowe). Wszystkie te zmiany miałyby za-
stosowanie do nowych umów najmu, zawieranych po wejściu w życie ustawy, 
zabezpieczając tym samym prawa nabyte obecnych najemców.

Nowy program wsparcia dochodzenia do własności mieszkań lub do-
mów, znany jako Mieszkanie dla Młodych, został wprowadzony na początku 
2014 roku na mocy Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie był przewidziany 
w programie polityki mieszkaniowej państwa.

W sumie program rządowy składał się z 25 zadań, z których większość 
miała zostać podjęta w latach 2011-2012. Część zadań zakładała kontynuację 
istniejących instrumentów i są one realizowane (np. wspieranie budownictwa 
socjalnego, termomodernizacji)[68]. Nowe, zrealizowane przedsięwzięcia do-
tyczyły możliwości przekształceń własnościowych zasobów finansowanych 
w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego oraz programu 
odwróconej hipoteki (pożyczka bankowa pod zastaw mieszkania). Jedno za-

68 | Niektóre zadania polegały na likwidacji istniejących instrumentów finansowych. Pod koniec 2012 roku zamknięto program wsparcia budżetowego 
kredytów na zakup mieszkań Rodzina na swoim (w 2013 roku kontynuowano program w odniesieniu do wniosków złożonych przed 31.12.2012) oraz 
program zwrotu indywidualnym inwestorom mieszkaniowym, nie będącym płatnikami VAT, różnicy między pełną a preferencyjną stawką podatku VAT na 
materiały budowlane.
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danie – nowy program finansowania zwrotnego na zasadach preferencyjnych 
dla Towarzystw Budownictwa Społecznego, innych spółek komunalnych 
i spółdzielni mieszkaniowych – jest w trakcie realizacji[69].

Analizy eksperckie

Na najbardziej ogólnym poziomie oceny rozwoju mieszkalnictwa i sytu-
acji mieszkaniowej w Polsce, pochodzące z różnych źródeł, podkreślają dwa 
czynniki:

1. utrzymujący się deficyt mieszkań;
2. wysoki stopień dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych.

W 2006 roku, tuż przed globalnym kryzysem finansowym, ukazał się 
Raport o naprawie sytuacji mieszkaniowej, którego streszczenie wydano 
w styczniu 2007 roku. W tym raporcie postulowano, między innymi, utworze-
nie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego o skali pozwalającej 
na zapewnienie wszystkim samodzielnego mieszkania o nowoczesnym 
standardzie. Przez kilka lat powinno się doprowadzić do budowy ok. 300 tys. 
mieszkań rocznie (7,9 mieszkań na 1000 mieszkańców). Szczególne wsparcie 
należy zapewnić dwóm grupom społeczeństwa: osobom i rodzinom o umiar-
kowanych dochodach, a w tym - przede wszystkim - młodym rodzinom 
i gospodarstwom jednoosobowym na początku ich kariery mieszkaniowej 
oraz osobom i rodzinom o niskich dochodach, które nie mają przesłanek do 
oczekiwania takiego wzrostu dochodów, by kiedykolwiek mogły zajmować 
nowe mieszkanie w cenie rynkowej. Oceniono, że grupa osób o umiarkowa-
nych dochodach to 60-70% potencjalnego popytu na mieszkania, obecnie 
współzamieszkujący z rodziną. By mogli zaspokoić swoje potrzeby, dostęp 
do mieszkania powinien być subsydiowany w ok. 20-40% kosztów zakupu 
lub wynajmu. Druga grupa, licząca 20-30% osób potrzebujących mieszkań, 
wymaga poważniejszej, trwałej pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych. Jedynie ok. 10-15% potencjalnego popytu mieszkaniowego zgłaszają 
osoby wystarczająco zamożne, by samodzielnie pozyskać mieszkanie.

69 | Ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przyjął Sejm w dniu 10 września 2015 roku.
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Wśród postulatów zgłaszanych przez autorów raportu znalazły się pro-
pozycje wzrostu wydatków na cele mieszkaniowe do 9% dochodu narodowe-
go, zapewnienie środków na inwestycje komunalne, zmiany ustaw o ochronie 
lokatorów i o spółdzielczości oraz uchwalenie ustaw o prywatyzacji i reprywa-
tyzacji zasobów mieszkaniowych oraz o polityce mieszkaniowej. W ostatnim 
zdaniu autorzy stwierdzili, że potrzebny jest duży ruch społeczny na rzecz 
budownictwa mieszkaniowego, który doprowadziłby do pożądanej zmiany 
polityki mieszkaniowej państwa.

Krytyczną analizę polityki mieszkaniowej w kontekście polityki proro-
dzinnej przeprowadziła I. Herbst[70]. Ze względu na znaczącą rolę, jaką miesz-
kanie odgrywa w prywatnym, zawodowym, społecznym i kulturowym życiu 
człowieka, istotnym jest, by cele i instrumenty polityki mieszkaniowej nie 
tylko odpowiadały na potrzeby rynku mieszkaniowego, ale też respektowały 
uwarunkowania ekonomiczne i formułowane były w zgodzie z celami polityki 
społeczno-gospodarczej kraju. Tak jak kraje Europy Zachodniej po II wojnie 
światowej postawiły na masowe budownictwo mieszkaniowe na wynajem, 
tak również w Polsce, kraju ciągle niezamożnym, należy w okresie deficytu 
mieszkaniowego rozwijać intensywnie ten sektor.

O kryzysie mieszkalnictwa w Polsce świadczy obecnie w znacznym 
stopniu nie tyle poziom efektywnego popytu na mieszkania (zakup, najem 
po cenach rynkowych), ale poziom podaży mieszkań. Przy względnie niskim 
poziomie stóp procentowych i sprawnie działającym systemie kredytów hipo-
tecznych, zwiększenie populacji ludności nabywającej mieszkanie (poprzez 
zwiększanie pomocy publicznej kredytobiorcom) napotka względnie szybko 
na naturalną barierę, jaką jest racjonalność ekonomiczna udzielania takiej 
pomocny niezamożnym grupom ludności (ponoszenie kosztów utrzymania 
mieszkania, przywiązanie do miejsca zamieszkania). Bariera podaży powodu-
je wzrost cen mieszkań. W tej sytuacji wskazane jest stymulowanie podaży 
mieszkań, szczególnie w sektorze mieszkań dostępnych, czyli mieszkań na 
wynajem o umiarkowanych czynszach. Bariery podaży są spowodowane 
w dużej mierze istniejącymi rozwiązaniami w zakresie planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz regulacji procesu inwestycyjnego. Bez zmiany 
regulacji prawnych w tym zakresie, zwiększenie poziomu pomocy publicznej 
dla mieszkalnictwa uruchomi przede wszystkim silny wzrost cen mieszkań. 
Dodatkowa pomoc publiczna trafi do podmiotów gospodarczych, a poziom 
corocznej realizacji mieszkań nie wzrośnie adekwatnie do wielkości wsparcia 
finansowego. Problem ten szczególnie silnie wystąpi w dużych miastach.

70 | Herbst, I., Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Warszawa 2013.
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Potrzebne jest, w opinii autorki, nie tyle silniejsze od obecnego, ale kom-
petentne wsparcie państwa, respektujące realne uwarunkowania funkcjono-
wania rynku mieszkaniowego, a przede wszystkim niską elastyczność rynku 
podaży mieszkań oraz ograniczoną poziomem zamożności społeczeństwa, 
niską zdolność przeważającej grupy młodych gospodarstw domowych do 
zakupu mieszkania[71]. W tej sytuacji programy wspierania popytu na mieszka-
nia, jakimi są Rodzina na Swoim i program Mieszkanie dla Młodych, prowadzą, 
przy sztywnej podaży mieszkań, do wzrostu cen oferowanych przez rynek. 
Wsparcie finansowe dla programu nie trafia zatem w całości do nabywców 
mieszkań, ale jest w dużej mierze transferowane do deweloperów, wykonaw-
ców budowlanych i banków.

Polityka mieszkaniowa prowadzona po roku 2007 została oceniona 
negatywnie pod kątem celów, narzędzi ich realizacji oraz skuteczności 
i poziomu efektywności programu wprowadzonego w tym czasie (Rodzina 
na Swoim). Cele realizowanej polityki zostały wybrane nieadekwatnie do 
realnych potrzeb i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Zlikwidowano 
program mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach i zastąpiono go 
programem nakierowanym na wsparcie dostępu do własności mieszkania.

Błędnie dobrano narzędzia polityki mieszkaniowej, w tym:

1. nie zmieniono regulacji instytucjonalno-prawnych w zakresie prawa bu-
dowlanego i planowania przestrzennego;

2. wprowadzono możliwość prywatyzacji mieszkań wybudowanych przy 
udziale kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;

3. ograniczono wsparcie ze środków budżetowych do zwiększania popytu 
na zakup mieszkania;

4. nie wprowadzono stabilnych warunków finansowania programu wspiera-
nia termomodernizacji (premie termomodernizacyjne ze środków Fundu-
szu Termomodernizacji i Remontów) i wsparcia wzrostu zasobu mieszkań 
socjalnych (dotacje ze środków Funduszu Dopłat), co powodowało ryzyko 
finansowe i realizacyjne beneficjentów programu;

5. nie zapewniono skuteczności i efektywności programu Rodzina na Swoim;
6. kontynuowano finansowanie z budżetu państwa refundacji premii gwa-

rancyjnych posiadaczy książeczek mieszkaniowych oraz wykup odsetek 
od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszka-
niowe, przez co stare zobowiązania stały się główną pozycją wydatków 
budżetu państwa.

71 | Ibidem, s. 5.
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W polityce mieszkaniowej brakuje suwerenności i kompetencji sta-
wiania sobie celów i narzędzi ich realizacji. Ma ona charakter wynikowy, jest 
rezultatem zachowań rynku budowlanego oraz niskiej rangi, jaką się przy-
znaje mieszkalnictwu wśród wielu innych dziedzin wspieranych finansowo 
środkami publicznymi. Poprawa sytuacji mieszkaniowej w Polsce to nie tylko 
sprawa godnych warunków mieszkania, ale i warunek przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego, stymulacji pożądanych zmian sytuacji demograficznej, uru-
chomienia procesów dostosowawczych na rynku pracy, zwiększenia spójno-
ści społecznej. To także efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych 
– wspierając ze środków publicznych działania pozwalające na poprawę 
warunków mieszkaniowych rodzin, finansujemy inwestycje, a nie wydatki 
pomocy społecznej[72]. Główne rekomendacje dla nowego programu polityki 
mieszkaniowej państwa są następujące:

1. zmniejszenie niedoboru mieszkań w Polsce oraz sanacja istniejących zaso-
bów wymaga finansowej pomocy ze środków publicznych; bez tej pomo-
cy będzie procesem trwającym dziesięciolecia;

2. pomoc państwa w dochodzeniu do „dachu nad głową” powinna być kie-
rowana równolegle do różnych grup zamożności i odpowiednio do pozio-
mu zamożności powinna ona przyjmować zróżnicowane formy;

3. biorąc pod uwagę względnie niski poziom zamożności kraju, w sytuacji 
ograniczonych środków pomocy publicznej, priorytetem powinno być 
wspieranie, w ciągu najbliższych 8-10 lat, budownictwa czynszowego, 
tańszego i ułatwiającego mobilność ludności w poszukiwaniu pracy;

4. konieczna jest zatem rezygnacja z realizowanego w ostatnich latach prio-
rytetu wspierania ze środków publicznych zakupu mieszkania;

5. konieczna jest – dla poprawy sytuacji mieszkaniowej oraz do bardziej 
efektywnego stymulowania wzrostu gospodarczego - pilna reforma do-
stępu do terenów budowlanych i uproszczenia przepisów regulujących 
przebieg procesu inwestycyjnego[73];

6. wsparcie publiczne dla programu mieszkań na wynajem o umiarkowa-
nych czynszach może być uruchamiane niezwłocznie, w tym przypadku 
wykorzystywane mogą być w pierwszym rzędzie zasoby gruntów znajdu-
jące się w gestii samorządów terytorialnych.

Nowa polityka mieszkaniowa powinna zakładać realizację kilku podsta-
wowych programów:

72 | Ibidem, s. 19.
73 | To działanie powinno być realizowane uprzednio w stosunku do uruchomienia programu wspierającego dochodzenie do własności mieszkania; w prze-
ciwnym razie rzeczywistym beneficjentem wsparcia ze środków publicznych dochodzenia do własności mieszkań będą przede wszystkim banki i dewe-
loperzy.
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•	 zwiększenia dostępu do mieszkań na wynajem;
•	 zwiększenia dostępu do zakupu mieszkania;
•	 poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych i jakości mieszka-

nia (program remontowy);
•	 zwiększenia poziomu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury tech-

nicznej towarzyszącej mieszkalnictwu.

Sukcesywnie należy odchodzić od programu wsparcia mieszkań socjal-
nych. Rodziny potrzebujące wsparcia w opłatach czynszowych powinny być 
objęte programem mieszkań na wynajem i korzystać z dodatków mieszka-
niowych. Odrębny program można zachować na cele budowy tymczasowych 
miejsc zamieszkania typu noclegownie.

Zmiana priorytetów polityki mieszkaniowej nie musi automatycznie 
przekładać się na wzrost wydatków publicznych. Formułując rozwiązania 
instytucjonalno-prawne nowej polityki mieszkaniowej należy nie tyle pod-
nosić wydatki publiczne, ale przede wszystkim zmienić ich strukturę, a także, 
w miarę możliwości, wykorzystać istniejące instrumenty i instytucje, np. part-
nerstwo publiczno-prywatne (PPP). Konieczne jest również wprowadzenie 
nowych regulacji prawnych w zakresie:

•	 zmiany Ustawy o ochronie lokatorów, bez tego nie będzie możliwe urucho-
mienie segmentu najmu komercyjnego;

•	 nowelizacji Ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń projektów 
PPP – zaliczania wynagrodzenia dla partnera prywatnego, odpowiednio 
do specyfiki PPP, do wydatków bieżących i majątkowych;

•	 wprowadzenia przyspieszonej amortyzacji wydatków majątkowych z ty-
tułu realizacji wybranych inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących 
mieszkalnictwu;

•	 uruchomienia różnorodnych programów poręczeń w BGK;
•	 zamknięcia, ewentualnie znacznego ograniczenia systemów refundacji 

premii gwarancyjnej oraz wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych 
udzielonych w latach 90-tych XX w.;

•	 powrót do wspierania środkami publicznymi systemu oszczędzania na 
cele mieszkaniowe.

Podstawowe kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Polsce nie budzą kon-
trowersji. Propozycje przedstawione powyżej można spotkać również w opra-
cowaniach innych autorów. Diagnoza sytuacji mieszkaniowej w kraju, wskaza-
nie głównych problemów oraz propozycje rozwiązań prawnych, finansowych 
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i organizacyjnych łączą różne środowiska ekspertów[74]. Zgodnie podnoszone 
są problemy deficytu mieszkaniowego i zaległości remontowo-moderniza-
cyjnych. Nie tyle chodzi o deficyt mieszkaniowy w ujęciu statystycznym, co 
o szerszy kontekst dostępności mieszkań, priorytetowych sektorów wsparcia 
mieszkalnictwa środkami publicznymi w wąskiej części sfery nierynkowej 
– mieszkalnictwa społecznego. Potrzeby remontowo-modernizacyjne są 
obecnie wzmacniane dodatkowo koniecznością prowadzenia oszczędnej go-
spodarki zasobami, w tym zasobami ziemi i zasobami energetycznymi. Może 
to stanowić szansę dla osiągnięcia wyraźnej poprawy sytuacji.

Różnice występują w ocenach efektywności istniejących i nowych, pro-
ponowanych instrumentów polityki mieszkaniowej, stopniu zainteresowania 
określonymi działaniami i możliwymi rozwiązaniami. Przykładowo, jednym 
z rekomendowanych tematów jest wprowadzenie systemu oszczędzania na 
cele mieszkaniowe. Część środowisk optuje za wprowadzeniem systemu kas 
budowlano-mieszkaniowych, wzorowanych na rozwiązaniach niemieckich 
i austriackich (Bausparkassen). Inni widzą potrzebę powiązania systemu 
oszczędzania z ulgami podatkowymi w podatku dochodowym, na zasadzie 
Kas Mieszkaniowych, które rozwijały się przed likwidacją mieszkaniowych ulg 
podatkowych.

Nie budzi wątpliwości potrzeba oparcia systemu mieszkaniowego na 
rozwiązaniach rynkowych jako podstawowym systemie podaży i popytu. 
W sektorze publicznym celem powinno być wzmocnienie pozycji gmin w go-
spodarowaniu zasobami i umożliwienie im koncentracji na słabszych społecz-
nie i ekonomicznie mieszkańcach poprzez kontrolę prawa do najmu mieszkań 
komunalnych na zasadach właściwych sektorowi społecznemu. W sektorze 
prywatnym celem jest przede wszystkim udrożnienie procedur wypowiada-
nia umowy najmu, pozwalające na ograniczenia ryzyka wynajmującego. 

Instrumenty polityki mieszkaniowej państwa

Poniżej zostaną pokrótce zaprezentowane główne rządowe programy 
wsparcia mieszkalnictwa, aktualnie czynne lub wznawiane[75].

74 | Wskazać tu należy środowiska eksperckie skupione w instytucjach naukowych, korporacjach samorządowych, konsultingu i doradztwie, bankowości, 
w tym w Związku Banków Polskich. Nie sposób zaprezentować tu informacji szczegółowych o wszystkich propozycjach i stanowiskach wobec rządowej 
polityki mieszkaniowej państwa.
75 | Muzioł-Węcławowicz, A., Diagnoza problemu w zakresie niedostatecznej wielkości..., op. cit.
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz funkcjonuje od 1999 roku, a do 2008 roku przedmiotem dzia-
łalności Funduszu było udzielanie premii termomodernizacyjnej, wspierającej 
inwestycje prowadzące do oszczędności w zużyciu energii cieplnej w budyn-
kach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej i sieci ciepłowniczej. 
Od 2009 roku udzielane są również premie remontowe i kompensacyjne.

Premia termomodernizacyjna

Celem instrumentu jest wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych, które służą zmniejszeniu zużycia energii na cele komunalno-bytowe. 
Wsparcie w postaci premii termomodernizacyjnej polega na spłacie części 
kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego. Spłata ta dokonywana jest ze środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilane-
go ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów.

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wsparcia jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne, któ-
rego przedmiotem jest:

1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 
użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbio-
rowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań 
publicznych;

2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pier-
wotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokal-
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nych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w punkcie 1, do których 
dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie 
oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub 
zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii do-
starczanej do tych budynków;

3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, 
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następu-
je zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków 
wymienionych w punkcie 1;

4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub 
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres podmiotowy

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, premia 
przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku mieszkalnego, 
budynku zbiorowego zamieszkania, budynku służącego do wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, lokalnej sieci 
ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, jedynie z wyłączeniem jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych. Premia ta przysługuje więc w szcze-
gólności gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkanio-
wym i właścicielom domów jednorodzinnych.

Zasady udzielania wsparcia

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi przynosić oszczędność 
energii, której minimalny poziom został określony w zależności od charakteru 
tego przedsięwzięcia, np. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ener-
gię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 
użytkowej oraz ogrzewania o co najmniej o 10% w budynkach, w których 
modernizuje się wyłącznie system grzewczy. Minimalny poziom oszczędności 
energii nie został wprowadzony jedynie w przypadku zastąpienia źródła ener-
gii źródłem odnawialnym lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość wsparcia

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej 
kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego, jednak nie więcej niż:
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•	 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjnego;

•	 dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, 
ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, prowadzący Fundusz. Premia przysługuje wyłącznie inwestorom korzysta-
jącym z kredytu zaciągniętego w jednym z banków współpracujących z BGK.

Premia kompensacyjna

Ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków 
mieszkalnych wynikającą z państwowej regulacji czynszów w prywatnych zaso-
bach czynszowych, obowiązującej między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 
2005 roku. Premię przyznaje BGK w wysokości równiej iloczynowi wskaźnika 
kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego 
za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, 
w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia czynszu w po-
wyższym czasie. O premię kompensacyjną może się ubiegać osoba fizyczna, któ-
ra jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwa-
terunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego, a do tego w dniu 
25 kwietnia 2005 roku była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej 
części budynku mieszkalnego, lub też nabyła ten budynek albo tę część budyn-
ku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

Premia remontowa

Premia remontowa to forma pomocy państwa dla inwestorów realizują-
cych przedsięwzięcia remontowe. Jest przyznawana przez BGK w wysokości 
20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remonto-
wego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów. Premia remontowa 
stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. O premię remon-
tową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, 
których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Premia 
remontowa przysługuje wyłącznie:

•	 osobom fizycznym;
•	 wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych;
•	 spółdzielniom mieszkaniowym;
•	 Towarzystwom Budownictwa Społecznego.
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Dla gestorów gminnych zasobów mieszkaniowych dostępną formą 
wsparcia jest premia termomodernizacyjna.

Rycina 7. Struktura wniosków o premie wg typu inwestora w latach 1999-2014

Źródło: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego[76]

Popularność wszystkich typów premii jest znacząca. W 2013 roku wy-
płacono łącznie 3076 premii na kwotę 160,4 mln zł, a w roku 2014 wypłacono 
1989 premii na kwotę 107,7 mln zł, z tego:

•	 1381 premii termomodernizacyjnych na łączną kwotę 67,6 mln zł; 
•	 431 premii remontowych na kwotę 19,1 mln zł;
•	 171 premii kompensacyjnych na kwotę 21,0 mln zł. 

Rycina 8. Struktura wniosków o premie wg typu modernizowanych obiektów w latach 1999-2014

Źródło: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego[77]

76 | Informacje pobrane z portalu Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/dane-liczbowe 
(dostęp: 20.09.2015).
77 | Ibidem.
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Fundusz Dopłat – program wsparcia budownictwa socjalnego

Fundusz Dopłat w BGK został utworzony na mocy Ustawy z dnia 5 grud-
nia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej 
stopie procentowej i służy aktualnie kilku celom finansowania rządowych pro-
gramów mieszkaniowych.

Ze środków budżetowych umieszczonych w Funduszu Dopłat, Bank 
Gospodarstwa Krajowego udziela, na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 
roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych, wybranym podmiotom (gmina, związek 
międzygminny, powiat lub organizacja pożytku publicznego) finansowego 
wsparcia, pokrywającego część kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego 
powstaną lokale socjalne, lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy niestanowiące lokali socjalnych[78], mieszkania chronione, noclegownie 
lub domy dla bezdomnych[79]. Wysokość finansowego wsparcia wynosi 30-50% 
kosztów przedsięwzięcia, w zależności od jego charakteru (tab. 17).

Tabela 17. Maksymalny poziom finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat

Przedsięwzięcie Lokale 
socjalne

Mieszkania 
chronione

Noclegownie i domy 
dla bezdomnych

Lokale  
komunalne

inwestor

rodzaj inwestycji
gmina gmina, powiat

gmina,związek 
międzygminny, 
organizacje pożytku 
publicznego

gmina

budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku 30% 30%1 40% 30% 

remont lub przebudowa budynku lub jego części 40% 40%1 50% 40% 

zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części 40% 40%1 50% 40%

kupno lokalu mieszkalnego, lub budynku mieszkalnego 30% 30%1   30%

kupno + remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 30% 30%1   30%

Lokale mieszkalne realizowane   
przez TBS

budowa, w tym rozbudowa lub 
nadbudowa budynku

40%2 40%2   40%

remont lub przebudowa 50%2 50%2   50%

zmiana sposobu użytkowania 50%2 50%2   50%

1. także organizacje pożytku publicznego, 2. także związek międzygminny

Źródło: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego[80]

78 | Komunalne, wynajmowane na czas nieograniczony, w przyjętej tu terminologii.
79 | Po opracowaniu raportu zmianie uległy niektóre przepisy w sprawie programu wspierania budownictwa komunalnego i socjalnego; zmieniono wyso-
kość wsparcia, dodano możliwość zakupu byłych mieszkań zakładowych, złagodzono wymogi dotyczące zamian mieszkań komunalnych w socjalne, o ile 
te pierwsze korzystały z dopłat.
80 | Informacje pobrane z portalu Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.pl/program-wsparcia-budownictwa-socjalnego-ze-srodkow-fundu-
szu-doplat/informacje-o-programie-finansowego-wsparcia-budownictwa-socjalnego--obowiazujace-od-edycji-jesiennej-2009-r-- (dostęp: 20.09.2015).
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Wyższy poziom wsparcia ma miejsce w przypadku noclegowni i domów 
dla bezdomnych oraz przedsięwzięć o charakterze remontów i adaptacji. 
Gminy mają możliwość tworzenia ze wsparciem zasobów lokali komunalnych 
pod warunkiem przeznaczenia z własnych zasobów adekwatnej metrażowo 
i ilościowo puli mieszkań komunalnych na socjalne. To sprzyja wykorzystaniu 
programu na potrzeby poprawy stanu i zwiększenia zasobu gminnego (i sze-
rzej – publicznego) w obszarach programów rewitalizacji.

Do 31 sierpnia 2014 roku w ramach programu zakończono 572 przed-
sięwzięcia, w wyniku których utworzono zasób socjalny w liczbie 9  770 
(mieszkania i miejsca) o łącznej powierzchni ponad 350 tys. m2.

Rycina 9. Efekty programu wsparcia budownictwa socjalnego

Źródło: dane Banku Gospodarstwa Krajowego

Wiele gmin uważa, że barierą w korzystaniu z programu wsparcia bu-
downictwa socjalnego jest wymóg wysokiego wkładu własnego. W ostatnich 
kilku edycjach programu (nabory wniosków odbywają się w marcu i wrześniu) 
zgłoszone wnioski spełniające wymogi formalne obejmowały łącznie środki 
odpowiadające alokacjom budżetowym na dany rok. W przypadku wyższego 
zapotrzebowania uruchamiany jest tryb konkursowej kwalifikacji wniosków 
według kryteriów określonych w rozporządzeniu wykonawczym.
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Program społecznego budownictwa czynszowego

Program preferencyjnych kredytów na realizację mieszkań pod wynajem 
za umiarkowany czynsz funkcjonował na podstawie Ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 
Ostatnie wnioski o finansowanie preferencyjne były przyjmowane przez BGK 
do 30 września 2009 roku.

Społeczne budownictwo czynszowe to mieszkania na wynajem o czyn-
szach regulowanych ustawowo, znacznie niższych niż rynkowe, przeznaczone 
dla osób o umiarkowanych dochodach – niepozwalających na zakup lub 
wynajem mieszkania na zasadach rynkowych, a zarazem zbyt wysokich, by 
ubiegać się o najem mieszkania komunalnego lub socjalnego. Do końca maja 
2009 roku preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego 
(TBS) i spółdzielni mieszkaniowych były udzielane ze środków Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego, obsługiwanego przez BGK, a następnie ze środków 
własnych BGK. W praktyce program został zawieszony w 2010 roku, ponieważ 
Bank nie otrzymywał środków na kontynuację programu.

Rycina 10. Mieszkania czynszowe wybudowane przez TBS w latach 1996-2014, współfinanso-
wane preferencyjnym kredytem z BGK

Źródło: dane Banku Gospodarstwa Krajowego
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BGK oferuje aktualnie Towarzystwom Budownictwa Społecznego i in-
nym spółkom komunalnym kredyty na budowę (przebudowę, modernizację) 
mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach oraz obsługę procesu 
emisji obligacji na te same cele. Programy te są prowadzone przez BGK w ra-
mach realizacji misji banku – państwowego banku rozwoju.

W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 
roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ponad 1800 kredytów przezna-
czonych na sfinansowanie ponad 98 tys. mieszkań (ok. 81 tys. w zasobach 
TBS, ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych) zlokalizowanych w 310 
miejscowościach (ryc. 10).

W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem 
o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania energooszczędne, 
wykończone pod klucz. W zasobach TBS powstało wiele mieszkań do-
stępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych 
możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób star-
szych, niepełnosprawnych, dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla 
rodzin zastępczych. Większość TBS stanowią spółki ze stuprocentowym lub 
większościowym udziałem gminy. Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
działają we współpracy z gminami i często są wykorzystywane do realizacji 
podstawowych zadań z zakresu mieszkalnictwa w gminach. Przykładowo, 
dzięki wsparciu finansowemu TBS przez gminę spółki te mogły wynajmować 
mieszkania za tzw. stawkę czynszu gminnego (dzięki temu, że miały niskie zo-
bowiązania kredytowe wobec BGK), gminy mogą również finansować różnicę 
między stawką czynszu w TBS a stawką czynszu za lokale gminne i tym samym 
mieszkania w zasobach TBS są dostępne najemcom z kolejki gminnej. Gmina 
może również wynajmować mieszkania w zasobach TBS i podnajmować je 
mieszkańcom za niższą stawkę. Liczne TBS zarządzają gminnymi zasobami 
mieszkaniowymi. W programie wsparcia budownictwa socjalnego dla TBS 
realizującego zadania zlecone przez gminy przewidziano wysoką dotację, 
sięgającą 50% kosztów.

10 września 2015 roku Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Po zakończeniu 
procesu legislacyjnego możliwe będzie uruchomienie naboru wniosków 
o preferencyjne finansowanie zwrotne. Nowa edycja programu rządowego 
jest przygotowana na 10 lat, przewiduje się corocznie udzielanie kredytów lub 
emisję obligacji na kwotę około 450 mln zł w związku z budową (rozbudową, 
przebudową, adaptacją) około 3 000 mieszkań.
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Podstawową formą preferencji jest niskie oprocentowanie kredytów 
(obligacji), równe stawce WIBOR 3M, bez marży Banku. Z programu będą 
mogły korzystać Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), spółdzielnie 
mieszkaniowe (wyłącznie na budowę mieszkań czynszowych) oraz spółki 
komunalne, inne niż TBS, działające w sektorze mieszkaniowym. Warunki 
funkcjonowania tego programu, z nielicznymi zmianami, będą podobne do 
programu sprzed 2009 roku.

Rządowy program wspierania własnościowego budownictwa
mieszkaniowego - Mieszkanie dla Młodych

Program określany jako Mieszkanie dla Młodych lub MdM funkcjonuje na 
zasadach określonych Ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Jest to rządowy program 
wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego własnego mieszkania 
na rynku pierwotnym[81]. Od 1 września 2015 roku program MdM będzie funk-
cjonował na zmodyfikowanych warunkach, polegających na:

•	 włączeniu w zakres działania programu transakcji kupna mieszkań na ryn-
ku wtórnym;

•	 zwiększeniu limitów powierzchniowych kwalifikujących do udziału w pro-
gramie dla rodzin wielodzietnych;

•	 włączeniu w zakres działania programu inwestycji realizowanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe; 

•	 zwiększeniu kwoty wsparcia dla rodzin wielodzietnych i usunięciu – w ich 
przypadku – warunku granicy wieku i warunku zakupu pierwszego miesz-
kania.

 Znowelizowana ustawa nie zniosła tych warunków w stosunku do pozosta-
łych beneficjentów programu MdM - małżeństw i osób samotnych, bez względu 
na to, czy wychowują dzieci, czy też nie. Ze środków budżetu państwa uzyskuje 
się częściowe sfinansowanie wkładu własnego wymaganego przy ubieganiu 
się o kredyt hipoteczny. Można również uzyskać dodatkowe wsparcie w formie 
spłaty części kredytu (jeżeli w ciągu 5 lat od zasiedlenia mieszkania urodzi się 
kolejne dziecko lub urodzi się w sumie troje dzieci). Przedmiotem kredytu może 

81 | W dniu 25.06.2015 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowe zapisy 
ustawy obowiązują od 01.09.2015 roku.
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być zakup na własne potrzeby lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 
Warunkami uzyskania wsparcia są wiek i brak tytułu własności do mieszkania lub 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kredytobiorca lub co najmniej 
jedno z małżonków ubiegających się o kredyt nie może przekroczyć 35 roku 
życia.

Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, udzielający 
bankom kredytującym, uczestniczącym w programie, dopłat do wkładu włas-
nego kredytobiorców i finansujący częściową spłatę kredytu w przypadku 
narodzin trzeciego dziecka. W programie uczestniczy 14 banków, w tym banki 
o najwyższym udziale w rynku kredytów hipotecznych.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do naby-
wanego mieszkania maksymalnie na 50 m2 powierzchni użytkowej, jeżeli 
powierzchnia ta nie przekracza:

•	 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego;
•	 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego w przy-

padku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego 
nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci[82].

Ograniczeniem w korzystaniu z programu mogą być warunki umowy 
kredytowej. W ustawie przewidziano, że kredyt musi stanowić co najmniej 
50% ceny zakupu nieruchomości i być udzielony w walucie krajowej na co 
najmniej 15 lat. Kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi 10% dla 
osób i rodzin bez dzieci, a 15% dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem 
z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² 
nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wo-
jewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni 
mieszkalnej. Po zmianie ustawy, od 1 września 2015 roku, zwiększono wyso-
kość wsparcia dla rodzin z dwójką dzieci (z 15 do 20% ceny zakupu mieszka-
nia) oraz z 15 do 30% dla rodzin z co najmniej trójką dzieci[83] W programie 
funkcjonują trzy typy lokalizacji nieruchomości:

1. miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku samorządowego, limit 
ceny dla tych jednostek wyznacza średnia arytmetyczna dwóch ostatnio 
ogłoszonych wartości wskaźnika kosztu odtworzenia;

82 | Od 01.09.2015 roku rodziny z co namniej trójką dzieci będą miały naliczaną dopłatę do większej powierzchni od powierzchni mieszkań (65 m2 wobec 
50 m2 wcześniej).
83 | Do tej pory rodziny z dziećmi, a już szczególnie z dwojgiem lub większą liczbą dzieci, rzadko korzystały z programu Mieszkanie dla Młodych; przykłado-
wo, do końca listopada 2014 roku wśród beneficjentów programu jedynie 3,2% miało dwoje dzieci, a 0,3% - co najmniej trójkę dzieci.



79

MieSzkAlnictWo W PolSce

2. gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi lub siedzibami sejmików, 
limit ceny wyznacza tu średnia z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości 
wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku wojewódz-
twa i dwóch wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w wo-
jewództwie, jednak nie może ona przekroczyć 120% wartości określonej 
dla pozostałych gmin w województwie;

3. pozostałe gminy w województwie, dla których obowiązuje średnia aryt-
metyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla gmin 
w województwie nie będących siedzibami wojewodów i sejmików.

Cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty, 
która stanowi iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźni-
ka przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych, który obowiązuje w gminie, na terenie której położone jest 
mieszkanie, a ponadto:

•	 współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po 
raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę;

•	 współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach.

Dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, może zo-
stać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które 
to osoby korzystają z programu Mieszkanie dla Młodych i którym w okresie 5 
lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności miesz-
kania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. 
Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części 
kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi 
dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż 
kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

Wobec ustalonych limitów cenowych dla nieruchomości objętych 
wsparciem, średnie wielkości i ceny domów oraz lokali mieszkalnych należą 
do umiarkowanych.

W komentarzach dotyczących programu MdM często podnosi się 
kwestię wpływu ograniczeń cenowych (limitów cen) na lokalizację inwestycji 
korzystających ze wsparcia. Limity cen niejako „wypychały” beneficjentów na 
peryferia dużych miast i w ich strefy podmiejskie, gdyż tam ceny nowo budo-
wanych nieruchomości są niższe. Taki efekt uważa się za niekorzystny z punktu 
widzenia polityki zagospodarowania przestrzennego i przeciwdziałania sub-
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urbanizacji oraz ograniczania kosztów społecznych tejże suburbanizacji. Bez 
szczegółowych statystyk transakcji na rynku nieruchomości w dokładnej skali 
przestrzennej (dzielnic i miejscowości), nie można bezpośrednio weryfikować 
tej tezy. Same miasta wojewódzkie skupiały na koniec 2014 roku ponad 50% 
transakcji objętych programem MdM. Największe rynki lokalne (Warszawa, 
Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) zajęły ponad 1/3 transakcji.

Program MdM ma na celu ułatwienie dostępu do mieszkań własnościo-
wym młodym ludziom, znajdującym się w wieku prokreacyjnym. Jest promo-
wany jako instrument wsparcia rodzicielstwa. W programie MdM obowiązują 
roczne limity wykorzystania środków zaplanowanych na udzielanie finan-
sowego wsparcia w ustawie budżetowej, w 2015 roku limit środków wynosi 
715 mln zł, w 2016 – 730 mln zł.

Do końca I półrocza 2015 roku BGK przyznał dopłaty o łącznej wartości 
624 mln zł do przeszło 26,9 tys. mieszkań i domów[84].

Program MdM zastąpił Rodzinę na swoim, program realizowany 
w latach 2006-2012, z tym że kredyty w ramach programu były udzielane 
jeszcze w 2013 roku (na podstawie wniosków złożonych przed 31 grudnia 
2012 roku). Zasady programu regulowała Ustawa z dnia 8 września 2006 
roku o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego 
mieszkania. Program sprowadzał się do udzielania dopłat ze środków bu-
dżetu państwa do oprocentowania kredytów preferencyjnych zaciąganych 
przez osoby fizyczne, które nie posiadają mieszkania, przeznaczonych na: 
zakup lokalu mieszkalnego na własność, spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego, zakup lub budowę domu jednorodzinnego. 
Dopłaty są stosowane w okresie pierwszych 8 lat spłaty kredytu preferen-
cyjnego i stanowią równowartość 50 proc.  odsetek naliczonych według 
stopy referencyjnej określonej w ustawie jako zmienna stopa procentowa, 
równa przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny powiększonej o 2 punkty 
procentowe.

Co do zasady, dostępność programu dla potencjalnych beneficjentów 
warunkowana była dwoma czynnikami: zdolnością kredytową (pozytyw-
nie weryfikowaną przez banki udzielające kredyty hipoteczne) i brakiem 
tytułu własności do innego mieszkania. Postulat adresowania programu do 
osób/rodzin o umiarkowanych dochodach miał być realizowany pośrednio, to 

84 | Informacje pobrane z portalu Gazety Wyorczej: http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/warto%C5%9B%C4%87+domu+jednorodzinnego 
(dostęp: 20.09.2015).
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znaczy na podstawie założenia, że ludzie majętni nie będą kupować mieszkań 
czy domów o niewielkiej powierzchni użytkowej.

Łącznie w latach 2007-2013 zostało udzielonych 192 360 kredytów pre-
ferencyjnych na łączną kwotę 34,9 mld zł.

Trudności w realizacji zadań gmin w sferze mieszkalnictwa

Nie sposób jednoznacznie wykazać kompetencji gmin w sferze miesz-
kaniowej. Z jednej strony sprawy mieszkaniowe bardzo silnie są powiązane 
z planowaniem przestrzennym, lokalną polityką gruntową i majątkową, infra-
strukturą techniczną i społeczną, priorytetami strategii rozwoju oraz stanem 
finansów lokalnych i strategią inwestycyjną. Z drugiej strony, dwa podstawo-
we zapisy ustawowe wyznaczające sferę mieszkaniowych kompetencji gmin 
pozostawiają pole do dowolnych interpretacji tego, co jest obowiązkiem 
gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, poza kilkoma, lite-
ralnie określonymi zadaniami. Do nich należą zapewnienie lokali socjalnych 
i lokali zamiennych na zasadach i warunkach określonych w ustawie, a także 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 
dochodach[85]. Już jednak pojęcia „gminne budownictwo mieszkaniowe” 
i „tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej” nie są jednoznaczne, szczególnie że przepisy nie precyzują 
sposobu wykonania tych zadań. Do zadań gmin dochodzi jeszcze wypłata 
dodatków mieszkaniowych dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od 
sektora mieszkaniowego i tytułu użytkowania mieszkania[86], pomoc osobom 
bezdomnym i upoważnionym do mieszkaniowej pomocy społecznej w posta-
ci mieszkań chronionych (co jest też kompetencją powiatów).

Trudności z oceną działania gmin w zakresie lokalnej gospodarki i po-
lityki mieszkaniowej wynikają z różnorodności kierunków działań gmin oraz 
różnego stopnia angażowania się w sprawy mieszkaniowe. Są gminy, które 
prowadzą aktywną politykę mieszkaniową, systematycznie wykorzystują 
możliwości programów rządowych do rozwiązywania lokalnych problemów, 
inwestują w mieszkalnictwo własne środki, poszukują wsparcia w finansowa-
niu projektów mieszkaniowych i szeroko rozumianej sfery otoczenia miesz-

85 | Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
86 | Zasady systemu określa Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
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kalnictwa w funduszach europejskich i innych programach pomocowych, 
współpracują z podmiotami prywatnymi, oferując tereny uzbrojone pod 
budownictwo mieszkaniowe. Należy jednak pamiętać, że są też gminy, dla 
których sektor mieszkaniowy ma nie tylko bardzo niski priorytet w działa-
niach organizacyjnych, finansowych i administracyjnych, ale do tego lokalna 
gospodarka mieszkaniowa jest prowadzona po prostu niekompetentnie, 
z naruszaniem elementarnych zasad współżycia społecznego i rachunku eko-
nomicznego. Dokumenty lokalnej polityki mieszkaniowej traktowane są jako 
niezobowiązujące, w kontaktach z klientami urzędnicy przekraczają swoje 
kompetencje, nie działają z myślą o rozwiązywaniu realnych problemów.

Ponadto mamy też do czynienia z różnymi postawami interesariuszy, 
nastawionych często roszczeniowo, bez poczucia obowiązku wykonywania 
warunków umów najmu lokalu mieszkalnego. W debatach pojawia się efekt 
NIMBY[87], czyli braku akceptacji dla umiejscowienia w sąsiedztwie inwestycji 
i instytucji, które nie cieszą się szczególną atrakcyjnością, jakkolwiek są po-
trzebne i konieczne dla danej społeczności. Ten brak zgody, protesty przeciw-
ko decyzji lokalizacyjnej czy podjęciu działania dotyczą nie tylko znaczących 
aktywności (np. szpitale psychiatryczne, noclegownie dla bezdomnych), ale 
często również potrzebnych w sąsiedztwie, o znikomym wpływie na status 
otoczenia, np. szkół z klasami integracyjnymi, dziennych ośrodków pomocy 
społecznej. 

Ograniczenia budżetowe gmin zarówno w wymiarze finansowym jak 
i prawnym, określającym możliwe formy i zakresy działania, mają charakter 
zasadniczy. Na lokalną politykę mieszkaniową wpływa ogólna sytuacja finan-
sowa samorządów lokalnych, w tym ograniczenia dochodów gmin z tytułu 
udziału w podatkach stanowiących przychód państwa, nakładanie nowych 
zadań na jednostki samorządu terytorialnego. Jak się wydaje, kontrola spo-
łeczna w zakresie spraw mieszkaniowych prowadzonych w gminach, po-
dobnie jak gotowość współpracy z organami samorządu, nie są silną stroną 
społeczności lokalnych. 

87 | Z ang. not in my backyard czyli „nie w moim sąsiedztwie”.
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Podsumowanie
Wnioski z analizy

W części opisowej przedstawiono podstawowe informacje o stanie 
mieszkalnictwa w Polsce, ogniskując uwagę na publicznym sektorze mieszka-
niowym. Prezentowane dane i informacje, zgromadzone w jednym miejscu, 
pomogą zainteresowanym ocenić sytuację. Jak wielokrotnie wspominano 
liczne sfery gospodarki mieszkaniowej w Polsce funkcjonują prawidłowo, 
rozwija się rynek mieszkaniowy, doświadczamy ogólnej poprawy standardów 
zamieszkiwania. Większość Polaków ma w miarę dobre warunki mieszkanio-
we i ocenia je pozytywnie.

W porównaniu z innymi krajami, zwraca uwagę niski poziom warunków 
mieszkaniowych i słaba dynamika poprawy sytuacji. Struktura wydatków 
budżetu państwa i udział wydatków na cele mieszkaniowe pozbawiają nas 
szansy na dorównanie podstawowym wskaźnikom warunków mieszkanio-
wych w krajach północnoeuropejskich, w których polityka mieszkaniowa ma 
długoletnią tradycję.

W ocenie własnej sytuacji mieszkaniowej jesteśmy umiarkowanymi 
optymistami, ale mamy przekonanie o braku perspektyw poprawy warunków 
mieszkaniowych w życiu społeczeństwa i wiedzę o negatywnych efektach złej 
sytuacji mieszkaniowej.

Politycy na szczeblu krajowym – członkowie rządu i parlamentarzy-
ści – nie pochylają się z uwagą nad warunkami mieszkaniowymi Polaków 
i nie czują się zobowiązani do działań pozwalających w realnym horyzoncie 
rozwiązać większość problemów w sferze mieszkaniowej. Brakuje korelacji 
między słowami zapisanymi w programach w zdaniach typu:

zwiększenie środków publicznych przeznaczanych na politykę mieszka-
niową, przy jednoczesnym zrównoważeniu jej rozwoju między mieszkalnictwem 
własnościowym, jak i na wynajem[88] a coroczną decyzją o kwotach i celach 
wydatkowania środków budżetowych na cele mieszkaniowe.

88 | Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Ministerstwo Administraci i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 99.
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Politycy i decydenci lokalni, mając poważnie ograniczone możliwości 
działania, przyjmują różne strategie: od konsekwentnego, aktywnego anga-
żowania się w rozwój mieszkalnictwa w swojej gminie, po strategię pasywne-
go trwania. Niestety, również dla tych pierwszych perspektywa rozwiązania 
problemów mieszkaniowych wspólnoty samorządowej nie wydaje się realna.

Kierunki naprawy mieszkalnictwa

Im trudniejsze problemy musimy rozwiązywać, tym ważniejsza jest 
prawidłowa diagnoza stanu rzeczy oraz konsekwentna, elastyczna strategia 
działania. Wykazano, że diagnoza problemów mieszkaniowych w Polsce 
jest ustalona i zgodnie akceptowana przez wszystkich interesariuszy. Lecz 
trudno mówić o właściwej strategii działania. Strategia władz państwowych 
wydaje się być odwrotnością strategii optymalnej. Działania są podejmowa-
ne elastycznie, ale nie po to, by nasilać wspieranie mieszkalnictwa środkami 
publicznymi, tylko po to, by rozwiązać bieżące problemy finansowe państwa.

W 2009 roku zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), który 
był odrębnym funduszem celowym finansującym społeczne budownictwo 
czynszowe. Aktywa tego funduszu sięgały ponad 6 mld zł i prognozy płynnoś-
ciowe wskazywały, że około 2018 roku KFM osiągnąłby nadwyżkę wpływów ze 
spłat kredytów nad kosztami funkcjonowania, w tym spłatą pożyczek zaciąg-
niętych w międzynarodowych instytucjach finansowych, sięgającą ok. 300 
mln zł. Te środki fundusz przeznaczałby na finansowanie nowej działalności 
kredytowej, już bez obciążania budżetu państwa. Podjęto jednak polityczną 
decyzję o likwidacji tego funduszu i jego aktywa zasiliły kapitały BGK, niezbęd-
ne do realizacji innych celów. W 2014 roku uruchomiono program dotacji dla 
młodych ludzi kupujących z udziałem kredytu hipotecznego swoje pierwsze 
mieszkania, przy czym wsparcie budżetowe obejmowało tylko zakup nowego 
mieszkania od dewelopera[89]. Tymczasem ceny mieszkań na rynku wtórym są 
z reguły niższe niż ceny nowych, zasiedlanych po raz pierwszy mieszkań, nie 
mówiąc o tym, że rynek wtórny obejmuje cały kraj, podczas gdy dewelope-
rzy budują mieszkania ledwie w kilkudziesięciu powiatach, w największych 
miastach i w ich otoczeniu. Powszechnie mniemano, że zawężenie programu 
do rynku pierwotnego jest efektem przekonania, że wpływy podatkowe z no-
wego budownictwa są dużo większe niż te, jakie zachodzą w wyniku obrotu 

89 | Tę sprawę rozwiązano pomyślnie przy okazji nowelizacji stosownej ustawy 25.06.2015 roku.
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nieruchomościami używanymi[90]. Trudno znaleźć przykłady konsekwentnej 
polityki rządu w sprawach mieszkaniowych, to znaczy polityki realizowanej 
w określonym celu, za pomocą adekwatnych do potrzeb środków finanso-
wych. Jak wspominano, w ciągu 25 lat od zmiany systemu wykorzystano krót-
koterminowo wszystkie rodzaje instrumentów finansowania mieszkalnictwa, 
bezpośrednich i pośrednich.

Jak się wydaje, nawiązując do diagnozy problemów mieszkaniowych, 
naprawa mieszkalnictwa powinna iść w kierunku najbardziej efektywnych 
finansowo rozwiązań i w kierunku najlepiej adresowanych względem potrzeb 
społecznych. Nie jest efektywne podsycanie popytu na mieszkania, jeżeli i tak 
już istnieje realnie lub jest bliski materializacji. Kierowanie pomocy państwa 
do osób nabywających pierwsze mieszkanie, które dysponują zdolnością 
kredytową nie jest bezcelowe, ale w kontekście braku istotnego wsparcia 
dla działań realizujących potrzeby mieszkaniowe większości społeczeństwa 
(w tym większości młodych ludzi) nie powinno być najkosztowniejszym dzia-
łaniem zaspokajającym potrzeby nielicznych. W budżecie państwa na 2014 
roku na program dotacyjny ze środków Funduszu Dopłat na wsparcie gmin 
w tworzeniu zasobów mieszkań komunalnych, socjalnych, chronionych, do-
mów i noclegowni dla osób bezdomnych przeznaczono 80 mln zł, dziesięcio-
krotnie mniej niż na dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych 
w programie Rodzina na Swoim i dofinansowanie wkładu własnego w progra-
mie Mieszkanie dla Młodych. Należy przy tym pamiętać, że dopłaty do odsetek 
angażują środki budżetowe przez kolejnych 8 lat (tab. 14).

W dziedzinie prawnej należy przede wszystkim zracjonalizować prze-
pisy o najmie lokali mieszkalnych. Propozycje rządowe z 2012 roku[91] były 
interesujące i warte rozważenia. Propozycję ograniczenia trwania najmu lo-
kali w publicznych zasobach mieszkaniowych do 10 lat można zmodyfikować 
w stronę rozwiązania zwiększającego pewność zamieszkiwania (najem na 
czas nieokreślony), o ile wprowadzone zostaną zasady weryfikacji dochodów 
najemców i możliwość wypowiedzenia stawki czynszu i podniesienia go 
wobec najemców, których aktualne dochody przewyższają lokalnie ustalony 
pułap kwalifikujący do ubiegania się o lokale komunalne. Aktualne pozostają 
postulaty modyfikacji prawa spółdzielczego w zakresie mieszkalnictwa, jak 
również zmiany przepisów kształtujących warunki inwestycji mieszkaniowych 
(planowanie przestrzenne, prawo budowlane, finanse publiczne).

90 | Jest to teza dyskusyjna, zważywszy, że środki ze sprzedaży mieszkań zasilają konsumpcję, często właśnie zakup innych, w tym nowych, mieszkań.
91 | Założenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2012.
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W konsekwencji przekazania obowiązków mieszkaniowych do gmin, 
należy wprowadzić długoterminowe instrumenty wsparcia dla gmin pro-
wadzących aktywną politykę mieszkaniową. Dotacje ze środków Funduszu 
Dopłat powinny być większe, planowane w kilkuletnim horyzoncie czaso-
wym, by gminy znały warunki pomocy państwa na cały czas obowiązywania 
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin. 
Ponadto należałoby wprowadzić w życie system dotacji dla gmin uwzględ-
niający innowacyjne, niestandardowe przedsięwzięcia mieszkaniowe; dotacji 
służących realizacji wielu celów społecznych i gospodarczych w gminie, na 
przykład związanych z programami rewitalizacji obszarów kryzysowych 
w miastach, podnoszenia standardu zabudowy wraz z poprawą efektywności 
energetycznej, związanych z lokalnymi programami aktywizacji społecznej 
obejmującymi również wspólne działania na rzecz poprawy warunków miesz-
kaniowych. Część takich programów mogłaby mieć charakter konkursowy, 
część powinna dysponować kwotami odpowiadającymi zapotrzebowaniu 
gmin. Niemniej, takie programy powinny mieć wieloletnią perspektywę, po-
zwalającą gminom i ich partnerom na opracowanie odpowiednich projektów.

Jednym z zagadnień oczekujących na racjonalne uporządkowanie są 
kwestie praw i obowiązków związanych z własnością mieszkaniową. Własność 
to nie tylko ugruntowana prawnie swoboda gospodarowania majątkiem, jest 
ona też poważnym zobowiązaniem do dysponowania nią nie tylko w interesie 
własnym (maksymalizacja dochodów), ale również w interesie społecznym, 
w sferze spraw ładu przestrzennego, porządku, zagospodarowania zgodnego 
z lokalną polityką przestrzenną (miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego) i zasadami ochrony środowiska. Należy rozważyć wprowadzenie 
sankcji wobec właścicieli kontestujących te zasady, jak również przejęcie pełnej 
odpowiedzialności za użytkowanie tej własności na własne potrzeby.

Z uwagi na szerokie zastosowanie instrumentów podatkowych w po-
datkach dochodowych osobistych i korporacyjnych w krajach europejskich, 
warto podjąć debatę na temat wprowadzenia tych instrumentów pośrednich 
do programu rządowej polityki mieszkaniowej. Coraz więcej celów polityki 
państwa opiera się na systemie ulg podatkowych[92], należy zatem poważnie 
przeanalizować potencjał systemu ulg podatkowych w rozwiązywaniu pa-
lących problemów mieszkalnictwa, np. remontów i modernizacji zasobów 
i towarzyszącej im poprawie efektywności energetycznej budynków. Jedną 
z zalet systemu ulg podatkowych jest jego powszechność (dostępne są dla 

92 | Na początku XXI w. proponowano w Polsce przejście na system liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych, któremu towarzyszyłaby likwi-
dacja ulg podatkowych. Przygotowanie do tego systemu oraz krytyka efektów ulg podatkowych wprowadzonych w 1993 roku, prowadzona mimo braku 
wieloletnich obserwacji systemu, stały się przyczyną odejścia od polityki ulg podatkowych w dochodach osobistych.
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wszystkich płatników) oraz elastyczność (można dowolnie definiować tytuły 
do ulg). Jeśli natomiast zapadnie decyzja o niewprowadzeniu mieszkanio-
wych ulg podatkowych, konieczna wydaje się rewizja polityki obniżonych 
stawek VAT na materiały budowlane. Aktualny system jest niesprawiedliwy, bo 
niedostępny dla większości inwestorów mieszkaniowych – osób budujących 
samodzielnie domy mieszkalne i remontujących swe zasoby, a równocześnie 
uprzywilejowuje osoby zaspokajające ponadstandardowe potrzeby mieszka-
niowe, kupujące mieszkania lub domy od deweloperów.

Właściwe adresowanie instrumentów polityki mieszkaniowej nie budzi 
kontrowersji. By wspomóc osoby ubogie i zagrożone ubóstwem, a także 
gminy odpowiedzialne za dostarczanie mieszkań tym osobom należy priory-
tetowo – w przeciwieństwie do aktualnych wydatków – potraktować rozwój 
sektora społecznych mieszkań czynszowych i do niego kierować większość 
wydatków państwa na cele mieszkaniowe do czasu zaspokojenia najpilniej-
szych potrzeb. Działania na rzecz reaktywacji programu mieszkań na wyna-
jem o umiarkowanych czynszach, obsługiwanego głównie przez Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, jest pierwszym sygnałem zmian w tej sferze.

Największe miasta borykają się z problemem przeciwdziałania bezdom-
ności. Całkowicie zaniedbany jest sektor mieszkań chronionych czyli pomocy 
społecznej w formie dostarczenia mieszkań ściśle adresowanej najczęściej do 
osób chorych. Konieczne jest rozwinięcie elastycznego systemu mieszkań 
wspomaganych.

Jednym z wymiarów słabości polskiego mieszkalnictwa jest brak zagwa-
rantowania prawa do mieszkania. Polska powinna ratyfikować Zrewidowaną 
Europejską Kartę Społeczną wraz z artykułem 31 oraz protokołami skargowy-
mi. W 2015 roku mija 10 lat od kiedy Polska podpisała ZEKS – nadal jednak nie 
podjęto działań w kierunku jej ratyfikacji.

Potrzeba uspołecznienia polityki i gospodarki mieszkaniowej

Konsultacje społeczne są obowiązkiem projektodawców zmian 
w rządowej i lokalnej polityce mieszkaniowej, podobnie jak udział strony 
społecznej w pracach komisji i podkomisji sejmowych. Ale to nie wystarczy, 
by działania władz publicznych były właściwe i transparentne. Potrzebna 
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jest stała aktywność społeczeństwa w polityce mieszkaniowej i programach 
mieszkaniowych, jako komentatorów, ewaluatorów i kontrolerów poczynań 
władz. Tylko konsekwentna wola opinii publicznej spowoduje, że decydenci 
polityczni podejmą prowadzenie efektywnej i przejrzystej polityki. Potrzebne 
są działania ponadsektorowe, systematyczna obserwacja, komentowanie 
działań władz publicznych, a także szeroka kampania społeczna.
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Nota metodologiczna

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków 
powyżej 16  roku  życia przez firmę Realizacja sp. z o.o. na zlecenie Fundacji 
Habitat for Humanity Poland. Konsultacja metodologiczna została wykonana 
przez firmę Millward Brown S.A.

Metodą zastosowaną w badanu były bezpośrednie wywiady kwestiona-
riuszowe realizowane przy użyciu komputera (CAPI). Wielkość próby wyniosła 
N=806 wywiadów.

Badanie zrealizowano w dniach 28.05.2015-04.06.2015.

Celem badania było przeanalizowanie sytuacji mieszkaniowej Polaków.

Rozkład próby przedstawiał się zgodnie z poniższymi rozkładami.

Wykres 1. Podział próby ze względu na płeć

49%51%
kobieta
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Wykres 2. Podział próby ze względu na klasę miejscowości

38%

34%

17%

11%

miasta do 100 tys.

miasta 100-499 tys.

miasta ponad 500 tys.

Wykres 3. Podział próby ze względu na wiek

15%

32%

33%

20%

15-24 lata

25-39 lat

40-59 lat

Najważniejsze wnioski z badania

Problemy mieszkaniowe są w opinii respondentów jednym z ważniej-
szych problemów polskich rodzin, przy czym przy porównaniu do wyników 
oceny własnej sytuacji mieszkaniowej można zauważyć, że dotyczą one 
percepcji sytuacji innych osób niż swojej. Ważnym czynnikiem oceny sytuacji 
mieszkaniowej wokół nas jest miejsce zamieszkania. Mieszkańcy wsi oceniają 
tę sytuację najlepiej, a mieszkańcy dużych miast najgorzej.
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W opinii badanych sytuacja mieszkaniowa wpływa na osoby z ich oto-
czenia, większość badanych wskazuje, że zna osoby, które zmieniają plany 
o posiadaniu dziecka lub emigrują w wyniku sytuacji mieszkaniowej.

Taka perspektywa otoczenia wpływa na negatywną ocenę działań rządu 
– 2/3 wypowiada się o nim źle w tym kontekście.

Dokładnie 65% badanych wskazuje na jakiekolwiek problemy miesz-
kaniowe. Częściej dotyczą one remontu lub zmiany na lepsze (po 30%), ale 
15% badanych nie może się usamodzielnić, a co najmniej 15% ma problem 
z regularną spłatą zobowiązań związanych z mieszkaniem.

Wyniki badania

Brak mieszkania i perspektyw na rozwiązanie tego został uznane przez 52% 
badanych za jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin. Waż-
niejszymi problemami od problemów mieszkaniowych jest, dla Polek i Polaków, 
wyłącznie kwestia niskich zarobków (wskazało na ten problem 84% badanych) 
oraz bezrobocie (ten problem zaznaczyło 77% ankietowanych). Kwestia braku 
mieszkania została zaznaczona jako istotniejsza niż brak odpowiedniej służby 
zdrowia (33%) oraz brak poczucia bezpieczeństwa obywateli (11%). 

Wykres 4. Z podanej listy proszę wybrać trzy problemy, które – Pana/i zdaniem - są najważniejsze 
dla polskich rodzin (dane wyrażone w %).
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Aspekt braku mieszkania i perspektyw na jego uzyskanie jest problemem 
charakterystycznym dla dużych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców), gdzie 
jest wymieniany przez 74% (jako drugi najważniejszy problem po niskich zarob-
kach (86%). Odsetek wskazań na ten aspekt spada wraz z wielkością miejscowości 
i najniższą wartość osiąga na wsi – tam wymieniany jest przez 45% badanych.
 
Wykres 5. Czy wśród Pana/i bliskich i znajomych są osoby, które opóźniają decyzję o posiadaniu 
dziecka ze względu na sytuację mieszkaniową?

21%

26%

17%

35%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Znam wiele takich osób

Znam kilka takich osób

Znam 1-2 takie osoby

Nie znam takich osób

Dokładnie 65% badanych zna kogoś, kto odkłada decyzję o posiadaniu 
dziecka ze względu na sytuację mieszkaniową, z czego 21% zna wiele takich 
osób, 26% kilka, a 17% 1-2 takie osoby. Mieszkańcy wsi rzadziej znają osoby 
z odkładające taką decyzję - 42%, natomiast w przypadku mieszkańców du-
żych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców) brak znajomości osób odkła-
dających taką decyzję deklaruje jedynie 18% badanych.

Wykres 6. Czy wśród Pana/i bliskich i znajomych są osoby, dla których sytuacja mieszkaniowa 
była jednym z powodów wyjazdu za granicę?
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Niemal ¾ badanych (72%) zna osoby, dla których sytuacja mieszkaniowa 
była jednym z powodów wyjazdu za granicę. Niemal ¼ wszystkich badanych 
zna wiele takich osób (24%), 32% – kilka, a 16% jedną czy dwie takie osoby. 
Mieszkańcy największych miast częściej znają przynajmniej jedną osobę, 
która wyjechała m.in. z powodu sytuacji mieszkaniowej.

Wykres 7. Znajomość osób dla których sytuacja mieszkaniowa była jednym z powodów wyjazdu 
za granicę a wiek respondentów.

Zgodnie z przewidywaniem, największa znajomość osób, które de-
cydują się na emigrację ze względu na sytuację mieszkaniową, znajduje się 
wśród osób w wieku 25-39 lat. Blisko 76% respondentów w tym wieku zna 
osoby, które decydują się na wyjazd z tego powodu. Nieznacznie mniejszą 
znajomość takich osób deklarują osoby w wieku 40-59 (73% badanych) oraz 
osoby w wieku 15-24 (71% respondentów). Wśród badanych znających osoby, 
które odkładają decyzję o posiadaniu dziecka ze względu na sytuację miesz-
kaniową, 94% zna także ludzi, dla których jednym z powodów emigracji była 
sytuacja mieszkaniowa.

Wykres 8. Jak Pan/i ocenia działania rządu w rozwiązywaniu problemu braku mieszkań dla osób 
ubogich i nisko zarabiających?
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Respondenci, pytani o ocenę działania rządu w rozwiązywaniu prob-
lemu braku mieszkań dla osób ubogich i nisko zarabiających, wypowiadają 
się bardzo krytycznie. Bardzo źle lub źle ocenia je 2/3 badanych (65%), zaś 
jedynie 9% wystawia im ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Najmniej krytyczni są 
mieszkańcy wsi (60%), a najbardziej mieszkańcy miast do 100 tysięcy miesz-
kańców (73%).

Sami zainteresowani, czyli osoby oceniające swoją sytuację materialną 
lub mieszkaniową jako złą lub bardzo złą, oceniają te działania bardziej kry-
tycznie, niż ogół badanych (odpowiednio: 88% i 92%). Wiek i wykształcenie 
nie różnicują poglądów na tę kwestię.

Wykres 9. Które z wymienionych problemów mieszkaniowych dotyczą Pana/i gospodarstwa 
domowego? Proszę wybrać maksymalnie 3 problemy

Respondenci, pytani o wybrane problemy mieszkaniowe dotyczące ich 
własnego gospodarstwa domowego (przy czym mogą wskazać najwyżej trzy), 
wskazują na:

•	 brak możliwości przeprowadzenia remontu mieszkania/domu – 
29%. Odpowiedź ta jest skorelowana z wykształceniem oraz z do-
chodem – im wyższe dochody lub wykształcenie, tym odpowiedź ta 
wskazywana jest rzadziej; 

•	 brak możliwości zmiany mieszkania/domu na lepsze, bardziej ade-
kwatne do potrzeb – 29%.
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Natomiast co najmniej 15% wskazało na przynajmniej jeden z poważ-
nych problemów z regulowaniem płatności:

•	 brak możliwości usamodzielnienia się - na to wskazuje 15% bada-
nych (brak możliwości samodzielnego zamieszkania w wynajmowa-
nym lub własnym mieszkaniu/domu);

•	 brak możliwości terminowego opłacania czynszu lub innych opłat 
za mieszkanie – 15%;

•	 brak możliwości terminowego spłacania rat kredytu za mieszkanie/
dom – 14%;

•	 brak możliwości terminowego opłacania kosztów wody, ogrzewa-
nia, gaz itp. – 10%.

Warto zaznaczyć, że jedynie 35% badanych nie wskazało żadnego 
z wymienionych problemów. Występowanie każdego z tych problemów jest 
skorelowane z sytuacją materialną badanych. Dodatkowo występuje relacja 
z wielkością miejscowości:

•	 mieszkańcy wsi rzadziej wymieniają brak możliwości zmiany miesz-
kania/domu na lepsze, bardziej odpowiednie do potrzeb (21%); 
brak możliwości terminowego opłacania czynszu lub innych opłat 
za mieszkanie (11%) oraz brak możliwości samodzielnego zamiesz-
kania w wynajmowanym lub własnym mieszkaniu/domu (11%);

•	 natomiast mieszkańcy największych miast (500+ tyś.) częściej 
wymieniają jako problem: brak możliwości zmiany mieszkania/
domu na lepsze, bardziej odpowiednie do potrzeb (44%) oraz brak 
możliwości terminowego opłacania kosztów wody, ogrzewania, 
gaz itp. (17%).

Wykres 10. Jak Pan/i ocenia własną sytuację materialną?
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Samoocena własnej sytuacji materialnej badanych pokazuje zróżnico-
wany obraz: dobrze lub bardzo dobrze ocenia ją 26% badanych, natomiast źle 
lub bardzo źle – 24%. Samoocena sytuacji materialnej jest skorelowana z wy-
kształceniem, im wyższe ono jest, tym ocena lepsza 22%, osób z wykształceniem 
podstawowym ocenia ją dobrze, natomiast w przypadku osób z wykształceniem 
wyższym, jest to 41% badanych. Pozytywnie swoją sytuację zawodową ocenia 
30% osób pracujących oraz 22% osób niepracujących. Natomiast negatywnie 
ocenia ją 20% zatrudnionych badanych oraz 28% osób bez pracy.

Wykres 11. Ocena sytuacji materialnej a wielkość gospodarstwa domowego

Najgorzej swoją sytuację materialną oceniają osoby z jednoosobowych go-
spodarstw domowych. Ponad 1/5 badanych z takich gospodarstw ocenia swoją 
sytuację materialną dobrze lub bardzo dobrze, a nawet 36% ocenia ją negatywnie. 
Najlepiej swoją sytuację materialną oceniają osoby z dwu- i trzyosobowych go-
spodarstw domowych. W przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej 
3 osób, widoczny jest trend wskazujący na to, że im większa liczebność gospo-
darstwa domowego, tym bardziej negatywna ocena warunków mieszkaniowych.

Wykres 12. Jak Pan/i ocenia własną sytuację mieszkaniową?



101

MieSzkAlnictWo W PolSce

Ocena własnej sytuacji mieszkaniowej jest wyższa niż ocena sytuacji 
materialnej. Bardzo dobrze i dobrze ocenia ją 46% badanych, natomiast źle 
i bardzo źle 16%. Nieco lepiej swoją sytuację mieszkaniową oceniają osoby 
w wieku 60+ (57%) w porównaniu do osób w wieku 25-39 lat (43% badanych). 
Podobnie jak w przypadku sytuacji materialnej, ocena ta jest skorelowana 
z wykształceniem: 41% z wykształceniem podstawowym ocenia ją dobrze 
lub bardzo dobrze, natomiast w przypadku osób z wyższym wykształceniem 
odsetek ten rośnie do 59%.

Wykres 13. Ocena sytuacji materialnej a miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Analizując sytuację materialną w stosunku do dochodu gospodarstwa 
domowego wyraźnie widać trend, że wraz z spadkiem miesięcznego dochodu 
gospodarstwa domowego spada wyraźnie ocena własnej sytuacji materialnej. 
Jedynie 17% respondentów, którzy mają miesięczny dochód gospodarstwa 
domowego poniżej 2000 zł, ocenia swoją sytuacje materialną pozytywnie, za 
to aż 41% ocenia ją negatywnie. Natomiast blisko połowa badanych osiągają-
cych przychód powyżej 5000 zł ocenia swoją sytuację materialną dobrze lub 
bardzo dobrze.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami badania, im niższy miesięczny do-
chód gospodarstw domowych, tym niższa ocena warunków mieszkaniowych. 
Wśród respondentów, u których ten dochód nie przekracza 2500 zł, 22% oce-
nia swoje warunki mieszkaniowe źle lub bardzo źle. Dla porównania, podob-
nie niezadowolenie zadeklarowało jedynie 8% badanych, których miesięczny 
dochód gospodarstwa domowego przekracza 5000 zł.
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Wykres 14. Ocena warunków mieszkaniowych a miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Najgorzej swoje warunki mieszkaniowe oceniają osoby żyjące w jed-
noosobowych gospodarstwach domowych. Ponad 25% takich osób ocenia 
swoje warunki mieszkaniowe negatywnie, a jedynie 38% pozytywnie. Najle-
piej warunki mieszkaniowe oceniają osoby z rodzin dwu- lub trzyosobowych 
(odpowiednio 51% Polaków oraz 47% z takich gospodarstw domowych 
ocenia swoje warunki mieszkaniowe dobrze lub bardzo dobrze). Przy analizie 
sytuacji gospodarstw domowych liczących powyżej 4 osób, można odnoto-
wać spadek oceny własnych warunków mieszkaniowych przy jednoczesnym 
wzroście liczby osób w gospodarstwie domowym.

Wykres 15. Ocena warunków mieszkaniowych a wielkość gospodarstwa domowego



103

MieSzkAlnictWo W PolSce

Jednocześnie wyniki badania pokazują, że płeć jest zmienną, która 
w niewielkim stopniu wpływa na sytuację mieszkaniową Polaków. Kryterium 
płci nie decyduje w większym stopniu o wyborach Polaków i Polek, nie ma 
różnic w statystyce pomiędzy kobietami i mężczyznami – przed obiema 
grupami stoją te same wyzwania, obie opiniują podobnie badane zjawiska 
i wystawiają zbieżne oceny w zakresie mieszkalnictwa.



Agnieszka Telusiewicz-Pacak

ROZDZIAŁ III
Realizacja polityki mieszkaniowej w polskich gminach 
– raport z badania ankietowego
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Wstęp

Prezentowane wyniki badań stanowią jedno z działań projektu 
Społeczne Forum Mieszkaniowe, który zakładał między innymi uzyskanie 
wiedzy na temat mieszkalnictwa w Polsce. Badania gmin są dopełnieniem 
badań opinii publicznej oraz badań jakościowych. Badania opinii publicznej 
miały na celu określenie sytuacji mieszkaniowej Polek i Polaków, podczas 
gdy badania jakościowe stanowią pogłębienie badań ilościowych, ujętych 
z perspektywy samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób wyklu-
czonych, przede wszystkim mieszkaniowo. Z uwagi na to, że to na gminach 
spoczywa obowiązek realizacji polityki mieszkaniowej, osią moich badań 
uczyniłam samorząd gminny.

 Celem nadrzędnym badania było zrozumienie faktycznej realizacji po-
lityki mieszkaniowej na szczeblu samorządowym. Cele szczegółowe badania 
uwzględniały:

1. identyfikację głównych problemów mieszkaniowych gmin; 
2. określenie faktycznych zasobów mieszkaniowych; 
3. weryfikację procedury przyznawania mieszkań komunalnych/so-

cjalnych;
4. wskazanie działań najczęściej podejmowanych przez gminy w ra-

mach polityki mieszkaniowej;
5. określenie wysokości środków finansowych przeznaczanych na 

mieszkalnictwo oraz poziomu korzystania z programów dotacyj-
nych.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiera zapis, iż 
do zadań gminy należą wszystkie sprawy lokalne, niezastrzeżone ustawami na 
rzecz innych podmiotów[95], czyniąc z niej tym samym podstawowy podmiot 
do spraw polityki mieszkaniowej na danym terenie. Ustawodawca wśród za-
dań własnych gminy wskazuje kwestie związane z gminnym budownictwem 
mieszkaniowym, ale szczegółowe rozwiązania regulowane są przez Ustawę 
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

95 | Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
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W art. 4 wspomnianej Ustawy podkreślono, iż tworzenie warunków do 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do 
zadań własnych gminy[96]. Gmina zobowiązana jest przede wszystkim do: 
zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach[97].

Gmina realizując zadania dotyczące polityki mieszkaniowej zobowią-
zana jest więc do efektywnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
zarówno tym o charakterze komunalnym, jak i socjalnym[98]. Efektywne go-
spodarowanie obejmuje m.in. ewidencję i monitorowanie zasobu mieszka-
niowego, budowę i/lub zakup nowych mieszkań, prowadzenie i nadzór nad 
remontami i modernizacją zasobów mieszkaniowych oraz szeroko rozumiany 
rozwój gminnej polityki mieszkaniowej.

Metodologia badania

Badanie gmin miało charakter ilościowy. Ze względu na fakt, iż więk-
szość pytań stanowiły informacje publiczne, narzędzie zostało rozesłane do 
gmin w trybie dostępu do informacji publicznej (Ustawa z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198). 
Tak więc, gminy dobrowolnie odpowiadały na pytania o charakterze opi-
niotwórczym, przy czym odmowa miała miejsce tylko w jednostkowych 
przypadkach.

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu formularza ankiety do-
stępnego online, co znacząco przyczyniło się do zminimalizowania kosztów 
oraz stosunkowo sprawnej realizacji badania, która uwzględniała również 
terminarz odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej. Badanie 
z założenia miało charakter pełny, co oznacza, że ankieta została wysłana 
do wszystkich gmin w Polsce. Przyjęcie powyższej metody pracy wynikało 
z trzech zasadniczych przesłanek:

•	 powszechnego dostępu do bazy adresów mailowych gmin; 
•	 obowiązku spoczywającego na gminach w zakresie udzielania od-

96 | Ustawa z dnia 21 czerwca 2001rokuo ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz. U. 2013 Poz. 150, art. 4, pkt. 1. 
97 | Ibidem 
98 | W analizie wyników badania, celem skrócenia wywodu, będą stosowane określenia „mieszkania komunalne” do mieszkań wynajmowanych od gminy 
na czas nieokreślony i „mieszkania socjalne” do mieszkań z zasobu gminnego wynajmowanych na czas określony, o których mowa w art. 20 §2 Ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 
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powiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
•	 braku dostępu do informacji o wskaźnikach mających istotne zna-

czenie dla doboru próby (tematyka mieszkalnictwa realizowania 
w gminach jest rzadko analizowana, co utrudnia realizację badania 
o charakterze reprezentatywnym).

W związku z powyższym, Fundacji Habitat for Humanity Poland zależało 
na uzyskaniu jak największej liczby ankiet, aby z jednej strony móc zaprezen-
tować stosunkowo pełny i rzetelny obraz polityki mieszkaniowej samorzą-
dów, a z drugiej – móc w przyszłości pogłębiać oraz przeprowadzać badania 
o charakterze znacznie bardziej reprezentatywnym.

Ankieta została wysłana do 2479 gmin (stan na 2014 rok): 1566 gmin 
wiejskich, 305 gmin miejskich i 608 gmin miejsko-wiejskich. Adresy mailowe 
gmin zostały zweryfikowane i w razie konieczności skompletowane na pod-
stawie gminnych Biuletynów Informacji Publicznej. Ankieta została wysłana 
trzykrotnie: 26.03.2015 roku, 15.04.2015 roku, 06.05.2015 roku. Gminy mogły 
ankietę odesłać pocztą tradycyjną, pocztą mailową lub wypełnić online na 
portalu interankiety.pl.

Gminy mogły uzyskać informacje formalne bądź merytoryczne doty-
czące badań w trakcie ich realizacji (bezpośredni kontakt telefoniczny lub 
mailowy z koordynatorką projektu/pracownikami Fundacji/badaczką).

Założyliśmy, że zwrot ankiet będzie w granicach 40%. W sumie zebrali-
śmy 1403 ankiety:

•	 213 ankiet papierowych (poczta tradycyjna);
•	 241 ankiet online (interankiety.pl);
•	 949 ankiet (poczta mailowa).

Do badania zostały zakwalifikowane 1333 ankiety. Pozostałe ankiety nie 
mogły zostać włączone do badania, ponieważ zostały wysłane dwukrotnie 
(poczta tradycyjna i adres mailowy/online – 53 ankiety), nie były pełne (braki 
w dokumentach), były wypełnione fragmentarycznie (poniżej 50% pytań) 
lub nie zawierały nazwy gminy (trudności w identyfikacji nazwy lub przy po-
wtórzeniu ankiety). Zwrot ankiet wyniósł 56,6%, z czego do analizy włączono 
ankiety na poziomie 53,8% ogółu wysłanych.
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Ankieta składała się z 21 pytań, w tym 7 pytań metryczkowych (nazwa 
gminy, rodzaj gminy, województwo, liczba mieszkańców, liczba pracowników 
urzędu gminy, stanowisko osoby wypełniającej ankietę, chęć otrzymania ra-
portu z badań). Pozostałe pytania dotyczyły: zasobów mieszkaniowych gminy 
(komunalnych i socjalnych), oceny polityki mieszkaniowej w Polsce, stopnia 
korzystania z programów rządowych i dotacyjnych, działań w zakresie miesz-
kalnictwa podejmowanych przez gminy, odszkodowań wypłacanych przez 
gminy za brak lokalu socjalnego oraz procedury przyznawania mieszkań 
komunalnych/socjalnych.

Na szczególną uwagę zasługują braki danych, które zostały ukazane 
w analizie wybranych pytań badawczych, szczególnie w przypadku zasobu 
mieszkaniowego gmin. Decyzja o uwzględnieniu braków danych wynikała 
z faktu, iż nie miały one charakteru systemowego, lecz były wskazywane 
bezpośrednio przez gminy jako informacje niedostępne lub zarchiwizowane. 
Z uwagi na rzetelność, było to dla badania niezwykle istotne, dołączyliśmy 
więc materiał do pozostałych wyników. Braki te wpływają bowiem znacząco 
na obraz sposobu prowadzenia ewidencji oraz monitoringu mieszkań na 
terenie gmin w Polsce.

Ze względu na fakt, iż specyfikację badania rozesłano do wszystkich 
gmin, rozkłady danych zmiennych metryczkowych, których struktura po-
winna odpowiadać rzeczywistej strukturze populacji, wymagały weryfikacji 
po zebraniu ankiet. Analiza zmiennych niezależnych wykazała, iż niewielkie 
różnice występują w przypadku danych obejmujących rodzaj gminy i wo-
jewództwo. Z tego też względu zdecydowano się na ważenie tych danych, 
by usunąć nadreprezentatywność lub niedoreprezentowanie jednostek 
o poszczególnych cechach w próbie. Struktura danych z badania została 
więc sprowadzona do struktury badanej populacji na podstawie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego. W procesie ważenia nie uwzględniono 
zmiennej dotyczącej liczby ludności gminy, ponieważ odsetek braków da-
nych był w tym zakresie zbyt duży (około 10,0%), a w części ankiet pojawiały 
się niedokładne, zaokrąglone lub nieaktualne dane o stanie ludności dane-
go terytorium.

Poniżej przedstawiono porównanie struktur danych pochodzących 
z badania i z populacji oraz przyjęte wagi dla zmiennych:
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Rodzaj gminy Udział w populacji Udział w badaniu Waga

Gmina wiejska 63,2% 61,2% 1,926

Gmina miejska 12,3% 14,0% 1,640

Gmina miejsko-wiejska 24,5% 24,8% 1,842

Województwo Udział w populacji Udział w badaniu Waga

Dolnośląskie 6,82% 6,40% 1,988

Kujawsko-pomorskie 5,81% 4,50% 2,441

Lubelskie 8,59% 9,40% 1,704

Lubuskie 3,35% 2,90% 2,128

Łódzkie 7,14% 6,50% 2,058

Małopolskie 7,34% 8,50% 1,611

Mazowieckie 12,67% 12,50% 1,892

Opolskie 2,86% 3,50% 1,511

Podkarpackie 6,45% 5,80% 2,078

Podlaskie 4,76% 4,80% 1,844

Pomorskie 4,96% 4,90% 1,892

Śląskie 6,74% 8,30% 1,518

Świętokrzyskie 4,11% 4,50% 1,729

Warmińsko-mazurskie 4,68% 4,20% 2,109

Wielkopolskie 9,12% 8,80% 1,948

Zachodniopomorskie 4,60% 4,50% 1,932

Pozostałe dane opisujące strukturę próby przedstawiają się zgodnie 
z poniższymi rozkładami:

Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy

54,84%
31,75%

1,28%

0,40%
11,73%

Od 10 001 do 100 000

Od 100 001 do 300 000

Brak danych
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Wykres 2. Liczba pracowników urzędu

18,4%

56,3%

25,3%

Od 20 do 50 pracowników

Wykres 3. Chęć otrzymania raportu z prowadzonych badań

78,9%

21,1%

Tak

Nie

Wykres 4. Stanowisko pracownicze osoby wypełniającej ankietę
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Zasoby mieszkaniowe gmin

Ewidencja i monitorowanie zasobu mieszkaniowego jest jednym 
z kluczowych elementów sprawnego funkcjonowania polityki mieszkaniowej 
samorządów. Rzetelna ewidencja liczby posiadanych mieszkań wraz z liczbą 
wniosków oraz osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego/socjal-
nego pozwala przede wszystkim na podejmowanie strategicznych i długo-
falowych działań w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym, w tym 
decyzjami o jego rozwoju.

Deficyt mieszkań lub ich niewspółmierna do potrzeb liczba mieszkań-
ców stanowią znaczący problem wielu gmin, ale niejednokrotnie świadczą 
również o niskim poziomie zaangażowania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa. 
Przyczyną braku lub niskiego poziomu zaangażowania może być zarówno 
brak woli politycznej ze strony włodarzy samorządowych, jak i niewielkie 
wsparcie ze strony państwa, nieznajomość i/lub utrudniony dostęp do pro-
gramów pomocowych, niewystarczający poziom analiz w zakresie mieszkal-
nictwa czy choćby postrzeganie mieszkalnictwa jako kwestii trudnej i/lub 
niewiele znaczącej w całościowym funkcjonowaniu gminy.

Prowadzenie ewidencji i monitoringu zasobu mieszkaniowego wydaje 
się być istotne z jeszcze jednego powodu. Kolekcjonowanie i analiza danych 
dotyczących lokali mieszkalnych pozwala bowiem na sprawną kontrolę 
realizowanych w tym zakresie działań. Kontrola służy zaś przeciwdziałaniu 
nadużyciom związanym chociażby z procedurą przyznawania mieszkań czy 
korzystaniem z mieszkań przez osoby nieuprawnione, co przekłada się na 
transparentność prowadzonych działań i - w konsekwencji - przyczynia się do 
wzrostu zaufania społecznego wobec samorządu. 

Gminy, niezależnie od roku sprawozdawczego, dysponują najczęściej 
nie więcej niż 100 mieszkaniami komunalnymi (w 2014 roku – 64,6%). Łączna 
liczba mieszkań w 2014 roku była równa 527 461[99], przy czym w 82 badanych 
samorządach liczba mieszkań komunalnych przekroczyła 1  000, a dziesięć 
gmin deklarowało posiadanie na swoim terytorium powyżej 10  000 lokali. 

99 | Uwaga: wszystkie podawane dane liczbowe, szczególnie łączne wartości poszczególnych kategorii, odnoszą się wyłącznie do badanych gmin. Brak 
danych dla lat 2000 i 2005 wynika ze zbyt dużych braków danych, a ich podanie mogłoby zaciemnić obraz analiz. 
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Jedynie co dziesiąta gmina dysponowała liczbą mieszkań komunalnych wa-
hającą się między 100 a 300 lokalami (2014 rok – 11,1%). Zbliżona liczba gmin 
dysponowała więcej niż 300 mieszkaniami (15,0%). Około 6,0%[100] gmin we 
wszystkich analizowanych latach deklaruje, iż nie posiadało na swoim terenie 
zasobów komunalnych (2000 rok – 6,6%, 2005 rok – 6,4%, 2014 rok – 6,4%).

Wykres 5. Mieszkania komunalne, którymi dysponowały gminy w latach 2000, 2005 i 2014

Niepokojące wydają się przy tym znaczne braki danych dotyczących licz-
by mieszkań komunalnych w latach 2000 i 2005. Można wnioskować, iż część 
gmin prowadzi sprawozdawczość danych ograniczającą się jedynie do aktual-
nych statystyk, a pozostałe archiwizuje. Niezależnie jednak od tego, potrzeba 
porównywania i analizy danych w perspektywie długookresowej wydaje się 
być decydująca w przypadku polityki mieszkaniowej, która często wymaga 
planowania działań zaplanowanych na kilka lat. Warto tutaj nadmienić, iż 
w trakcie realizacji badania otrzymywano informację, iż brak danych wynika 
z braku ciągłości pracowniczej na danym stanowisku – osoby odchodzące ze 
stanowiska odpowiedzialnego za gromadzenie danych nie przekazywały ich 
kolejnym osobom.

100 | Wskazany odsetek gmin nieposiadających zasobów komunalnych może wydawać się dość wysoki. Można przypuszczać, że wynika on z dużej liczeb-
ności małych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie występują lokale komunalne. 
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Wykres 6. Mieszkania socjalne, którymi dysponowały gminy w latach 2000, 2005 i 2014

Sytuacja gmin w przypadku zasobów socjalnych nie przedstawia się 
zadowalająco. Braki dotyczą zarówno danych, jak i dostępnych mieszkań. 
W 2014 roku co czwarta gmina nie dysponowała mieszkaniami socjalnymi 
(25,5%). Ponad połowa posiadała natomiast od 1 do 100 lokali (59,6%), zaś 
na niewielki odsetek samorządów przypadało więcej niż 100 mieszkań (7,8% 
ogółu gmin). Łącza liczba mieszkań socjalnych w 2014 roku wynosiła 56 458, 
zaś średnia liczba była równa 45,5.

W porównaniu z latami 2000 i 2005 uwagę zwraca fakt, iż brak mieszkań 
był sukcesywnie obniżany (między rokiem 2000 a 2005 odsetek gmin nie-
posiadających mieszkań socjalnych zmniejszył się o 10,7%). Do danych tych 
jednak należy podchodzić z rezerwą, gdyż co trzecia gmina ich nie posiada. 
Oznacza to, że różnica we wskazanym okresie mogła być w rzeczywistości 
większa lub mniejsza.

Reasumując, można stwierdzić, iż gminy z jednej strony nie dysponują zbyt 
dużymi zasobami mieszkaniowymi, a z drugiej strony sytuacja ta od ponad 15 lat nie 
ulega większym zmianom i podlega stagnacji. Taki stan rzeczy owocuje niewydolną 
polityką mieszkaniową, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na pogłębiające się 
wykluczenie mieszkaniowe osób wymagających wsparcia ze strony samorządu.
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Wykres 7. Wnioski złożone o mieszkania komunalne w latach 2000, 2005 i 2014

Uzupełnienie informacji dotyczących liczby mieszkań gmin stanowią 
dane obrazujące liczbę składanych wniosków o mieszkanie komunalne. I tak 
w co piątej gminie można dostrzec braki w składanych wnioskach (2000 rok – 
23,8%, 2005 rok – 21,7%, 2014 rok – 23,1%). Taki stan rzeczy prawdopodobnie 
wynika z ograniczonych potrzeb mieszkańców w tym obszarze lub z istnienia 
potrzeb już zaspokojonych. Prawdopodobnie łączy się to z faktem, iż gminy 
nie przyjmują wniosków, ponieważ nie posiadają zasobów mieszkaniowych 
lub nie dysponują wolnymi lokalami, a sami mieszkańcy, wiedząc o braku 
mieszkań, nie składają podań.

Ostatnia ze wspomnianych przyczyn pojawiała się zarówno w ankietach 
jako informacja dodatkowa, jak również podczas rozmów telefonicznych 
z pracownikami gmin. Informacja ta jest zdecydowanie niepokojąca, głównie 
ze względu na fakt, iż rola gminy nie ogranicza się do przyznawania miesz-
kań. Szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa ma za zadanie wychodzić 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i nawet w sytuacji braku zasobów lo-
kalowych powinna szukać innych, dodatkowych rozwiązań problemu. Tym 
samym nieprzyjmowanie wniosków w ostatecznym rozrachunku skutkuje 
ukrywaniem stanu rzeczywistego. W konsekwencji brak mieszkań prowadzi 
do braku wniosków, a te ukrywają problem i likwidują wymóg podejmowania 
konkretnych działań. Należy tu oczywiście mieć na uwadze, że informacja ta 
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stanowi raczej sygnał o istniejącym zaniedbaniu, ale nie można jej odnosić do 
wskazanych 20,0% gmin.

W zdecydowanej większości znajdują się gminy, w których liczba składa-
nych wniosków nie przekroczyła w danym roku 100 podań (2014 rok – 66,2%). 
Ogólna liczba złożonych w 2014 roku wniosków była równa 31 769, zaś śred-
nia liczba wyniosła 25,5. Bardzo małą grupę stanowiły jednocześnie gminy, 
w których liczba wniosków przekraczała 100 (4,3% - 2014 rok). Podobnie jak 
w przypadku danych dotyczących liczby mieszkań, którymi dysponują gminy, 
tak i tutaj odnotowano znaczące braki danych. Przyczyny są zapewne zbliżo-
ne, choć budzi to niepokój i wskazuje na brak konsekwentnego monitoringu 
mieszkalnictwa.

Wykres 8. Wnioski złożone o mieszkania socjalne w latach 2000, 2005 i 2014

Liczba wniosków składanych do gmin o mieszkania socjalne plasuje się 
na podobnym poziomie jak liczba wniosków o mieszkania komunalne, przy 
czym odsetek gmin deklarujących brak wniosków w tym obszarze jest nieco 
większy (różnica w 2014 roku między odsetkiem gmin deklarujących brak 
wniosków o mieszkanie socjalne a gminami wykazującymi brak wniosków 
o mieszkanie komunalne wyniósł 7,7%). Ponad połowa gmin w 2014 roku 
przyjęła nie więcej niż 100 podań o lokal socjalny (57,3%), zaś zdecydowanie 
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niewielki odsetek stanowiły te samorządy, w których liczba wniosków była 
wyższa (3,1%). Liczba wniosków złożonych w badanych gminach o mieszka-
nie socjalne wyniosła w 2014 roku 22 298, zaś średnia była równa 18,4.

Przy interpretacji tych danych należy jednak mieć na względzie, iż część 
gmin przyjmuje wnioski pozbawione rozróżnienia, o jaki lokal stara się dana 
osoba lub rodzina. Gminy przyjmują ogólne wnioski o przydział mieszkania 
wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi m.in. wysokości przycho-
dów, liczby członków rodziny, obecnej sytuacji mieszkaniowej czy innych 
istotnych wymogów określonych w dokumentach gminnych. Dopiero pod-
czas analizy otrzymanych informacji podejmowana jest decyzja o przyznaniu 
mieszkania komunalnego/socjalnego. Sytuacja ta wydaje się być uzasadniona 
z perspektywy sprawności działania gminy i przymusu uproszczenia procedu-
ry aplikacyjnej dla osób zainteresowanych mieszkaniem. Niemniej pojawia się 
tutaj również pytanie o to, czy urzędnicy w odpowiednim stopniu informują 
osoby dotknięte ubóstwem mieszkaniowym o przysługujących im prawach, 
istniejących rozwiązaniach, a więc – czy pomagają w procedurze uzyskania 
lokalu. Kwestia ta wydaje się być zaniedbana i zepchnięta na margines polity-
ki mieszkaniowej. Jak wynika z innych badań Fundacji Habitat for Humanity 
Poland (wyniki badania case study), częściowo lukę tę wypełniają organizacje 
pozarządowe.

Wykres 9. Oczekujący na mieszkanie komunalne w latach 2000, 2005 i 2014
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W ścisłej korelacji z danymi obejmującymi liczbę mieszkań gminnych 
oraz liczbę wniosków składanych o przyznanie mieszkania znajdują się dane 
dotyczące liczby osób oczekujących na mieszkanie komunalne lub socjalne. 
W znacznej mierze pozostają one w zgodzie z szacunkami prezentowanymi 
powyżej. W co czwartej gminie brak jest oczekujących na mieszkanie komu-
nalne (26,8% – 2014 rok), a zdecydowana większość gmin deklaruje, iż jest to 
nie więcej niż 100 osób (53,9% – 2014 rok). Dla pełnego obrazu należy jednak 
dodać, iż w 2014 roku ogólna liczba osób oczekujących na mieszkanie komu-
nalne w badanych gminach wyniosła 70 935 (średnia liczba wyniosła 59).

Warto tutaj dodać, że nie wszystkie gminy prowadzą oddzielną statysty-
kę dla liczby wniosków i liczby oczekujących. Oznacza to, że albo jeden wnio-
sek przypada na jedną osobę bez uwzględnienia członków rodziny, albo dane 
te nie są w ogóle uwzględniane (brak danych). Ponadto, ze względu na to, że 
gminy same ustalają kryteria kwalifikujące do przyznania mieszkania, mogą 
wystąpić sytuacje, w których brak oczekujących jest „pozorny”. Oznacza to, że 
mimo złożonych podań o lokal mieszkalny, liczba oczekujących jest niewielka 
lub równa zeru. Wynika to z faktu, że podania nie zostały zakwalifikowane do 
dalszej procedury i w szacunkach wykazywany jest jedynie stan podań kwali-
fikujących się do rozpatrzenia.

Wykres 10. Oczekujący na mieszkanie socjalne w latach 2000, 2005 i 2014
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W przypadku liczby osób oczekujących na mieszkanie socjalne sytu-
acja jest w znacznej mierze odzwierciedleniem danych obrazujących liczbę 
wniosków złożonych o mieszkanie socjalne[101]. W co trzeciej gminie w 2014 
roku brakowało bowiem oczekujących na tego typu lokal (30,7%), zaś prawie 
w połowie z badanych gmin liczba oczekujących nie przekraczała 100 osób 
(49,6%). Niecałe 9,0% natomiast stanowiły samorządy, w których na miesz-
kanie socjalne liczyło więcej niż 100 osób. Jednocześnie łączna liczba osób 
oczekujących w 2014 roku była równa 85 106, zaś średnia wśród gmin wynio-
sła 72. Podobnie jak w przypadku mieszkań komunalnych, możemy mieć tutaj 
do czynienia z sytuacją, w której ewidencja osób oczekujących na mieszkanie 
socjalne jest prowadzona w sposób ograniczony.

Wykres 11. Pustostany znajdujące się na terenie gmin w latach 2000, 2005 i 2014

Ważną kategorię zasobów mieszkaniowych stanowią pustostany, czyli 
budynki nieużywane, niezamieszkane, wymagające niejednokrotnie remontu, 
renowacji, przeznaczone do wyburzenia lub mające niejasną sytuację praw-
ną. Pustostany często służą osobom bezdomnym lub dotkniętym ubóstwem 
mieszkaniowym jako schronienia tymczasowe. Gminy często natomiast nie 
prowadzą ewidencji pustostanów znajdujących się na ich terenie, również 
tych, które należą do ich własności.

101 | Należy mieć tutaj na uwadze fakt, iż w badaniu nie wyróżniono liczby mieszkań socjalnych zasądzonych wyrokiem sądu. 
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Jak wynika z danych, prawie połowa gmin deklaruje, że na ich terenie nie 
istnieją pustostany (w 2014 roku – 45,8% gmin nie posiadało pustostanów). Co 
trzecia gmina w 2014 roku miała nie więcej niż 50 pustostanów (33,7% gmin). 
Liczba pustostanów we wszystkich badanych gminach wyniosła w roku 2014 
– 16 920, zaś średnia liczba była równa – 15,3.

Pustostany stanowią od dawna duży problem polskich gmin, szczegól-
nie miejskich o przemysłowej zabudowie. W wielu miejscowościach istnieją 
opuszczone i zniszczone fabryki czy kamienice, których prywatni przedsię-
biorcy nie chcą remontować i użytkować, a gmina nie posiada wystarczają-
cych środków na ich zagospodarowanie. Z jednej więc strony pojawiają się 
braki mieszkań, a z drugiej budynki niezdatne do zamieszkania. Oznacza to, że 
zasoby mieszkaniowe są nie tylko niewystarczające, ale również zaniedbane 
i skazane na degradację. 

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez gminy

Monitorowanie zasobu mieszkaniowego to jedno z podstawowych 
i najważniejszych zadań samorządów w zakresie polityki mieszkaniowej. 
Efektywne zarządzanie (gospodarowanie), rozumiane jako proces planowa-
nia, organizowania, decyzji i kontroli, powinno towarzyszyć realizacji każdej 
z polityk publicznych. W ramach zarządzania zasobem mieszkaniowym, 
w badaniu zwrócono uwagę m.in. na średni czas oczekiwania na mieszka-
nie komunalne/socjalne, posiadanie przez gminę wieloletniego programu 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym, procedurę przyznawania 
mieszkania gminnego oraz udział wydatków na mieszkalnictwo w ogólnym 
budżecie gminy.

Posiadanie zasobów mieszkaniowych i przyjmowanie wniosków o ich 
udostępnienie osobom potrzebującym ściśle wiąże się z czasem oczekiwania 
na mieszkanie. W przypadku prezentowanego badania gminy, pytano o śred-
ni czas oczekiwania na mieszkanie komunalne lub socjalne w ciągu ostatnich 
10 lat. Najkrótszy okres oczekiwania, obejmujący 6 miesięcy od momentu 
złożenia wniosku, deklarowało jedynie 8,9% gmin. Nieco mniej samorządów 
wskazywało na czas wahający się między 6 a 12 miesiącami (5,5%). Za sto-
sunkowo niedługi okres należy również uznać otrzymanie mieszkania do 
2 lat od złożenia podania (7,7%). Można więc powiedzieć, że w co piątej gmi-



120

Rozdział iii : Realizacja polityki mieszkaniowej w polskich gminach 

nie mieszkanie komunalne można uzyskać w okresie krótszym niż 24 miesią-
ce (łącznie 22,1% badanych gmin). Należy dodać, że kilka gmin wskazywało, 
iż mieszkania przyznawane są na bieżąco, czyli czas oczekiwania obejmował 
jedynie okres rozpatrzenia wniosku.

Wykres 12. Średni czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w gminie w ciągu ostatnich 10 lat

W niemal co trzecim samorządzie czas oczekiwania na mieszkanie 
komunalne wynosił od 2 do 7 lat, zaś powyżej 7 lat oczekuje się na miesz-
kanie w co dziesiątej gminie (łączny okres oczekiwania od 2 do 7 lat wyniósł 
27,5%, zaś powyżej 7 lat – 10,0%). Co piąta gmina deklarowała, iż nie posiada 
danych dotyczących czasu oczekiwania na mieszkanie komunalne (19,5%). 
Niewielki procent stanowiły odpowiedzi ujęte na wykresie jako „Inne” (4,6%). 
Obejmowały one odpowiedzi nie wskazujące na okres czasu, lecz np. na fakt, 
iż mieszkania komunalne znajdujące się na terenie gminy przeznaczone są dla 
specjalnych grup zawodowych: nauczycieli, lekarzy itp., którzy zostali zatrud-
nieni w instytucjach publicznych samorządu.

Jednocześnie brak oczekujących na mieszkanie komunalne częściej 
występuje na terenie gmin wiejskich (28,2% ogółu wskazań w gminach wiej-
skich; w gminach miejskich – 1,8%; w gminach miejsko-wiejskich – 6,1%), przy 
jednoczesnym dość krótkim okresie oczekiwania wśród tych, którzy w gminie 
wiejskiej starają się o mieszkanie (okres oczekiwania do 1 roku obejmuje 25,0% 
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wszystkich podań). W gminach miejskich i miejsko-wiejskich najczęściej okres 
oczekiwania waha się od 2 do 7 lat (gminy miejskie – 61,5% ogółu średniego 
czasu oczekujących; gminy miejsko-wiejskie – 50,7%).

Średni czas oczekiwania na mieszkanie komunalne różnicuje się także 
w przypadku województw. Deklaracja braku mieszkań/braku oczekujących 
pojawia się najczęściej w województwach: lubelskim (38,9% ogółu wskazań 
gmin w tym województwie), podlaskim (31,3%), świętokrzyskim (29,7%), 
łódzkim (27,4%), podkarpackim (24,6%), mazowieckim (23,6%) oraz małopol-
skim (20,9%). Jednocześnie najkrótszy okres oczekiwana trwający do 1 roku 
wskazywały gminy z terenów Małopolski (31,7% ogółu odpowiedzi w danym 
województwie), Podlasia (31,3%), Podkarpacia (26,9%), Lubelszczyzny (24,1%) 
i Ziemi Łódzkiej (21,5%). Dłuższy czas oczekiwania natomiast ma miejsce 
w województwach: dolnośląskim (czas oczekiwania od 2 do 7 lat: 66,2%), 
warmińsko-mazurskim (55,0%), zachodniopomorskim (50,5%), pomorskim 
(40,6%) oraz śląskim (40,5%). Warto dodać, że stosunkowo często gminy z wo-
jewództw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego deklarowały 
średni czas oczekiwania na poziomie od 7 do 10 lat (odpowiednio: 28,4%, 
20,0%, 19,1%).

Uwagę wśród prezentowanych danych może zwracać kategoria „Brak 
mieszkań/brak oczekujących”. Wydawać by się mogło, że deklaracje w tym 
zakresie związane z zasobami mieszkaniowymi, widoczne w pierwszej czę-
ści raportu, powinny być zbliżone do informacji dot. czasu oczekiwania na 
mieszkania komunalne. Rozbieżności te mogą wynikać z faktu, iż dane do-
tyczące zasobów mieszkaniowych były prezentowane dla danego roku spra-
wozdawczego, zaś średni czas oczekiwania rozpatrywany był w perspektywie  
10-letniej. Mogła więc mieć tutaj miejsce płynność mieszkań, której nie można 
wykazać w oparciu o dane w wybranych latach. 

W przypadku mieszkań socjalnych co dziesiąta gmina przyznawała 
mieszkanie socjalne w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku (10,7%), zaś 
kolejne 6 miesięcy musiały czekać osoby z 5,7% ogółu gmin. Od roku do 4 lat 
trwał okres oczekiwania w 16,9% gmin. Najczęściej jednak samorządy dekla-
rowały, iż średni czas wynosił od 4 do 7 lat (13,8%). Powyżej 7 lat na mieszkanie 
socjalne należało czekać w 6,4% ogółu samorządów. Jednocześnie prawie co 
czwarta gmina informowała w badaniu, iż nie posiada mieszkań lub nie ma 
osób oczekujących na lokal socjalny (24,1%), zaś co piąta nie posiadała takich 
statystyk (18,1%).
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Wykres 13. Średni czas oczekiwania na mieszkanie socjalne w gminie w ciągu ostatnich 10 lat

Podobnie jak w przypadku mieszkań komunalnych, średni czas oczeki-
wania zależny jest od rodzaju gminy. W gminach wiejskich najczęściej mamy 
do czynienia z brakiem oczekujących (42,7% ogółu wskazań dla tego rodzaju 
gminy), ale jednocześnie spośród pozostałych kategorii kolejną dominującą 
jest okres wynoszący nie więcej niż 1 rok (24,2%). Wśród gmin miejskich brak 
oczekujących jest stosunkowo niski (2,9%), ale okresy od 2 do 4 lat i od 4 do 
7 lat obejmują łącznie 59,5% odpowiedzi. W gminach miejsko-wiejskich sy-
tuacja jest nieco bardziej zbalansowana: czas oczekiwania do 2 lat deklaruje 
29,1% tych samorządów, a od 2 do 7 lat – 45,4%.

Warto również pokrótce przedstawić różnicę występujące między wo-
jewództwami. Średni czas oczekiwania na mieszkanie socjalne nieprzekracza-
jący 12 miesięcy deklarowały gminy z województw: kujawsko-pomorskiego 
(31,8% ogółu wskazań gmin w tym województwie), opolskiego (28,8%), 
podkarpackiego (23,8%), lubelskiego (22,4%) oraz łódzkiego (21,1%). Ponad-
to okres oczekiwania od 1 roku do 4 lat dominował na terenie województw: 
dolnośląskiego (41,2%), opolskiego (40,7%), pomorskiego (28,0%) i lubu-
skiego (27,4%). Najdłuższy czas obejmujący okres od 7 do 10 lat widoczny 
był w województwie warmińsko-mazurskim (16,0%), zachodniopomorskim 
(15,5%) i pomorskim (13,0%).
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Wykres 14. Posiadanie przez gminę wieloletniego programu gospodarowania gminnym zaso-
bem mieszkaniowym

Jednym z wyznaczników sposobu zarządzania w sferze polityki mieszka-
niowej jest posiadanie przez gminę wieloletniego programu gospodarowania 
tym zasobem mieszkaniowym. I tak ponad ¾ samorządów posiada dokument 
poświęcony mieszkalnictwu, przy czym 74,3% samorządów posiada jednolity 
dokument odnoszący się tylko i wyłącznie do mieszkalnictwa, zaś 2,3% doku-
ment będący częścią innej strategii lub ogólnej strategii gminy. Co dziesiąta 
gmina deklaruje natomiast, iż dokument jest w trakcie przygotowania (9,3%). 
Tym samym, 13,2% badanych podmiotów nie posiada takiego dokumentu. 
Należy mieć tutaj na względzie, iż posiadanie takiego dokumentu i jego 
poszczególne elementy mają charakter obligatoryjny dla gminy (Ustawa 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego).

Na podstawie danych można wnioskować, iż gminy dostrzegają potrze-
bę sprawnej i efektywnej realizacji polityki mieszkaniowej, szczególnie w per-
spektywie długofalowej. Trudno jednak stwierdzić, na ile poszczególne cele 
i zadania, jakie stawiają sobie samorządy, są realizowane. Z dotychczas przed-
stawionych danych wynika, że jeszcze nie jest to poziom, który wskazywałby 
na dynamiczny rozwój sektora mieszkaniowego gmin. Istotne wydaje się być 
również dążenie do powstania takiego dokumentu we wszystkich gminach, 
czy to jako oddzielnej strategii czy jako części innych działań. Polityka miesz-
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kaniowa nie może być marginalizowana, gdyż ma ona ogromne znaczenie dla 
pozostałych kwestii społecznych (polityka rodzinna, rynek pracy, wykluczenie 
społeczne).

Wykres 15. Procent ogólnego budżetu gminy przeznaczony na mieszkalnictwo w 2014 roku 

72,6%

7,8%

0,4%

0,7%

18,5%

Od 5% do 15%

Od 15% do 30%

Niezwykle ważnym wyznacznikiem poziomu realizacji polityki miesz-
kaniowej gminy są środki finansowe przeznaczane na działania w tym 
obszarze. Zdecydowana większość badanych podmiotów nie przekazuje 
więcej niż 5,0% ogólnego budżetu na mieszkalnictwo (72,6%). Ponadto 7,8% 
gmin uwzględnia sprawy mieszkaniowe w budżecie na poziomie między 
5,0% a 15,0%, zaś powyżej 15,0% środków przeznacza niewiele ponad 1,0% 
gmin. Jednocześnie w prawie co piątej gminie mieszkalnictwo nie było 
uwzględnione w budżecie (18,5%). Trudno w tym przypadku jednoznacznie 
stwierdzić, czy jest to wynik marginalizowania polityki mieszkaniowej, czy 
też braku potrzeb w tym zakresie.

Wygospodarowane na mieszkalnictwo środki finansowe przeznaczane 
najczęściej były na remonty i naprawy bieżące, do których można zaliczyć m.in. 
wymianę okien, drzwi, ocieplenie budynków, drobne naprawy elektryczne 
i elewacyjne (73,5% wskazań gmin). Dość często samorządy w ramach działań 
na rzecz mieszkań finansowały ich utrzymanie i/lub eksploatację. Zaliczyć 
tutaj można przede wszystkim utrzymanie części wspólnych, opłaty za opał 
oraz opłaty za media (28,8%).
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Wykres 16. Działania podejmowane przez gminę w zakresie mieszkalnictwa – gminy mogły 
wskazać więcej niż jedno działanie

Prawie co piąta gmina inwestowała również w prace modernizacyjne, 
takie jak: wymiana instalacji elektrycznych, prace kanalizacyjne/wodocią-
gowe i odwodnienie terenu (18,7%). Na podobnym poziomie znalazły się 
wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, które obejmują 
koszty administracyjne, prowadzenie zarządu nad lokalami, przeglądy tech-
niczne lokali komunalnych, plany miejscowe, opracowywanie dokumentacji 
projektowej (15,4%). Dość dużą grupę kosztów stanowiły także inne koszty 
obejmujące adaptację pomieszczeń na lokale mieszkalne, przebudowę bu-
dynku komunalnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, ubezpiecze-
nie budynków, dodatki mieszkaniowe, zaliczki na fundusz remontowy (21,9% 
- na wykresie jako Inne).
 

Najmniejszy udział w kosztach przeznaczonych na mieszkalnictwo 
miały działania związane z eksmisją lokatorską (0,3%), wynagrodzeniem 
dla osób obsługujących mieszkania (m.in. palacze, sprzątaczki, pracownicy 
remontowi - 1,2%) oraz zakupem materiałów budowlanych, remontowych 
i wyposażenia mieszkań (3,5%). Zdecydowanie niewielka liczba gmin pod-
jęła decyzję o przeznaczeniu finansów na zakup mieszkań i/lub ich budowę 
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(6,9%). Wynika to prawdopodobnie z wysokich kosztów, jakie gminy ponoszą 
na utrzymanie i remonty istniejących zasobów oraz wiąże się z ograniczonymi 
możliwościami pozyskania dodatkowych środków na zasoby mieszkaniowe.

Wykres 17. Korzystanie przez gminę z programów dotacyjnych w zakresie mieszkalnictwa

18,2%

79,7%

2,1%

Tak

Nie

Nie wiem

Przedstawiony powyżej problem sprowadza się do ograniczonego 
przeznaczenia środków finansowych na mieszkalnictwo, lecz należy go inter-
pretować w oparciu o dane dotyczące korzystania przez gminy z programów 
dotacyjnych w badanym obszarze. Zdecydowana większość samorządów 
nie korzysta z dodatkowych form finansowania mieszkalnictwa (79,7%). Je-
dynie 18,2% ogółu podmiotów biorących udział w badaniu deklarowało, iż 
realizowało działania przy wsparciu dotacji zewnętrznych. Prawdopodobnie 
sytuacja ta wynika z jednej strony z nieznajomości tego typu mechanizmów 
finansowania, a z drugiej z ich małej różnorodności oraz trudnej procedury 
kwalifikacyjnej (informacje te znajdują odzwierciedlenie w dalszej części 
raportu). 

Wśród gmin, które kiedykolwiek skorzystały z programów dotacyjnych, 
najczęściej dominował Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środ-
ków Funduszu Dopłat (72,1% wskazań wśród gmin). W znacznie mniejszym 
stopniu samorządy korzystały natomiast z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów (18,4%) oraz z Programu wspierania budownictwa czynszowego 
(14,3%). Bardzo mały odsetek gmin wskazał, iż realizował działania w ra-
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mach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (4,5%)[102]. Niemal co piąty 
badany podmiot deklarował, iż korzystał z innych programów dotacyjnych, 
do których można zaliczyć m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 
Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw (np. reno-
wacja zabytkowego budynku mieszkalnego), Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, podniesie-
nie efektywności energetycznej, termomodernizacja), wsparcie z Funduszu 
Dopłat na budowę mieszkań w ramach TBS, Gminny Program Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej na Rzecz Budownictwa Socjalnego MPiPS, Program 
Integracji Społeczności Romskiej w Polsce, środki Agencji Nieruchomości Rol-
nych na remonty przejętych lokali czy Fundusz Ochrony Środowiska (ogółem 
18,0% odpowiedzi).

Wykres 18. Programy dotacyjne, z których korzystały gminy - gminy mogły wskazać więcej niż 
jeden program dotacyjny

Bardzo ważną kwestię wśród działań związanych z zarządzaniem miesz-
kalnictwem na danym obszarze są odszkodowania wypłacane przez gminę za 
niedostarczenie lokalu socjalnego. Lokal socjalny w tym wypadku powinien 
być dostarczony w związku z eksmisją lokatorów i na wniosek sądu, który 
orzeka o uprawnieniu bądź nie do takiego mieszkania. Niezapewnienie przez 

102 | Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych został zlikwidowany 28 października 2013 roku i miał ograniczony zasięg działania, gdyż służył finansowa-
niu dokumentacji i badań koniecznych do podjęcia projektów inwestycyjnych. 
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gminę mieszkania socjalnego skutkuje możliwością ubiegania się przez oso-
by eksmitowane o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niezgodne 
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
(podstawa art. 417 Kodeksu Cywilnego).

Wykres 19. Odszkodowania wypłacone przez gminę za brak lokalu socjalnego w 2014 roku

71,2%

16,3%

6,6%

6,0%

Brak danych

Wśród badanych gmin co piąta w roku 2014 wypłaciła odszkodowanie, 
przy czym większość z nich wypłaciła nie więcej niż 10 odszkodowań (odpo-
wiednio 16,3% od 1 do 10 odszkodowań i 6,6% - więcej niż 10 odszkodowań). 
Łącznie samorządy deklarowały, iż poniosły koszty z tytułu 12  551 odszko-
dowań (średnia – 9,8%). Pozostałe gminy nie borykały się z tym problemem 
(71,2%).

Nadmienić należy, że odszkodowania najczęściej wypłacają gminy 
miejskie: brak odszkodowań wśród ogółu tych gmin deklarowało 40,6%, zaś 
wśród gmin wiejskich – 85,7%, a wśród gmin miejsko-wiejskich – 68,0%). 
Gminy miejskie wypłacały jednocześnie przeważnie powyżej 10 odszkodo-
wań w 2014 roku - 34,9% (gminy wiejskie – 1,5%; gminy miejsko-wiejskie 
– 7,2%).
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Wykres 20. Kwota odszkodowań wypłacona przez gminę w 2014 roku za brak lokalu socjalnego

5,5%

57,2%

24,2%

13,1%

Jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na odszkodowania, to gminy dekla-
rujące w badaniu wypłacanie odszkodowań poniosły łącznie koszty rzędu 
19 131 070 zł. Tym samym najczęściej samorządy przeznaczały na ten cel od 
1 000 do 10 000 zł (57,2%). Koszty odszkodowań wynoszące poniżej 1 000 zł 
dotknęły 5,5% gmin, zaś więcej niż 10 000 zł ale mniej niż 100 000 zł wypłaciło 
24,2% samorządów. Koszty przekraczające 100 000 zł poniosło 13,1% bada-
nych podmiotów.

Elementem uzupełniającym obraz sposobu zarządzania mieszkalni-
ctwem w gminach jest procedura przyznawania mieszkania komunalnego/
socjalnego. Samorządy zostały poproszone, by opisać tę procedurę w zwięzły 
sposób. Część badanych podmiotów uczyniła to bardzo lakonicznie, wymie-
niwszy jedynie trzy najważniejsze czynności związane z tym procesem, które 
można ująć następująco: wniosek – kryterium – decyzja (14,7%). Prawie co 
piąta gmina oprócz złożenia wniosku i podjęcia decyzji o przydziale dołączała 
do swojej procedury analizę sytuacji mieszkaniowej, jednak bez wskazania, 
kto i w jakim stopniu tej analizy dokonuje (19,2%).
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Wykres 21. Procedura przyznawania mieszkania komunalnego/socjalnego

Nieco szerzej procedurę opisywało 25,2% gmin, które obok wyżej wy-
mienionych elementów dodawały informację o tym, że analizy sytuacji miesz-
kaniowej dokonuje komisja mieszkaniowa, zaś podjęcie decyzji odbywa się na 
podstawie opinii tej komisji oraz opinii wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 
Zdecydowaną mniejszość stanowiły samorządy deklarujące, iż obok wska-
zanych działań dążą do stworzenia dodatkowych narzędzi klasyfikujących 
wnioski osób ubiegających się o mieszkanie. Klasyfikacje te najczęściej mają 
postać punktacji przyznawanej na podstawie informacji o sytuacji materialnej 
i społecznej rodziny (5,5%). Jednocześnie co dziesiąta gmina udzieliła odpo-
wiedzi, iż mieszkania przyznawane jest na mocy uchwały gminy lub innych 
dokumentów wiążących w tym obszarze (12,3%).

Wskaźnikiem w pewnym zakresie obrazującym sposób prowadzenia 
polityki mieszkaniowej jest liczba pracowników oddelegowanych do działań 
w tym obszarze. I tak w co piątym badanym samorządzie nie ma takiej osoby 
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(22,1%). W zdecydowanej większości zaś liczba pracowników waha się od 1 
do 3 (71,5%), przy czym należy tutaj mieć na względzie, iż niektóre gminy 
w ankiecie zaznaczały w ramach komentarza, że sprawami mieszkaniowymi 
zajmuje się 1 osoba. Niewielki odsetek samorządów deklarował, że do spraw 
mieszkaniowych w urzędzie oddelegowanych jest od 4 do 6 pracowników 
lub od 7 do 10 (odpowiednio 2,5% oraz 1,3%). Więcej niż 10 pracowników 
wskazało zaledwie 2,6% gmin.

Wykres 22. Pracownicy w gminie oddelegowani do spraw mieszkaniowych

22,1%

71,5%

2,5% 1,3% 2,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nie ma takiego
pracownika

1-3
pracowników

4-6
pracowników

7-10
pracowników pracowników

Wydawać by się mogło, że taki stan rzeczy wynika głównie z bardzo 
dużej liczby gmin wiejskich znajdujących się na terenie kraju. Z drugiej jednak 
strony, całkowity brak osób zajmujących się w urzędzie polityką mieszkanio-
wą jest bardzo niepokojący, gdyż wskazuje na zepchnięcie tej tematyki na 
dalszy plan i przypisywanie jej marginalnej roli w kształtowaniu warunków 
oraz jakości lokalnego społeczeństwa.
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Ocena polskiej polityki mieszkaniowej

Integralną, choć niewielką część badania stanowiły pytania mające cha-
rakter opiniotwórczy. Tak, jak już zostało to zasygnalizowane, brak odpowiedzi 
na tego typu pytania występował sporadycznie. Z perspektywy całego bada-
nia, te odpowiedzi mają duże znaczenie, gdyż częściowo wyjaśniają niektóre 
kwestie problematyczne prezentowane w powyższej analizie.

Wykres 23. Ocena programów rządowych i funduszy celowych
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64,7%
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0,6%

Dobrze

Bardzo dobrze

A więc, gdy przychodzi do oceny programów rządowych i funduszy 
celowych, znaczący odsetek obejmuje odpowiedzi neutralne: „Ani dobrze, 
ani źle” (64,7%). Wynika to prawdopodobnie z prezentowanego już znikome-
go poziomu korzystania gmin z dodatkowych źródeł finansowania działań 
mieszkaniowych. Dane te potwierdzają również tezę, iż gminy nie tylko nie 
korzystają z funduszy rządowych, ale także ich nie znają. Sama ocena, choć 
najbardziej miarodajna jest w momencie, gdy podmiot korzystał z danego 
wsparcia, może być również wypadkową posiadanej wiedzy w danym tema-
cie oraz opinii zasłyszanych od innych przedstawicieli gmin.
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Wśród pozostałych odpowiedzi przeważają te o wymiarze negatyw-
nym. Bardzo źle lub źle ocenia programy rządowe i fundusze celowe prawie 
co czwarta gmina (23,7%), zaś bardzo dobrze lub dobrze jedynie 11,7% 
badanych podmiotów. Wskazane w tej sytuacji wydaje się być dążenie do 
podjęcia przez rząd i instytucje odpowiedzialne za programy w zakresie 
mieszkalnictwa działań, mających na celu zwiększenie znajomości narzędzi 
wspierających.

Wykres 24. Ocena polskiej polityki mieszkaniowej (skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo źle, a 10 - 
bardzo dobrze)
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Dosyć interesująco przedstawiają się również wyniki dotyczące ogólnej 
oceny polskiej polityki mieszkaniowej. Odpowiedzi znajdujące się na skali od 
1 do 3 można zaklasyfikować jako negatywne. Stanowią one łącznie prawie 
połowę wszystkich wskazań (45,5%). Drugą znaczącą część odpowiedzi sta-
nowią wartości znajdujące się na skali od 4 do 7, które można uznać jako od-
powiedzi neutralne, choć skłaniające się ku pozytywnemu odbiorowi polskiej 
polityki mieszkaniowej (razem 52,8% ogółu odpowiedzi).

Najwyżej na skali (zakres od 8 do 10) politykę mieszkaniową oceniło 
jedynie 1,8% samorządów. Odsetek ten w porównaniu do wskazań odpowia-
dających przeciwległej części skali jest zdecydowanie druzgocący. Śmiało 
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można wyprowadzić wniosek, że politykę polską ankietowani oceniają jako 
przeciętną.

Wykres 25. Działania, które powinny zostać podjęte przez rząd w zakresie polityki mieszkaniowej 
– gminy mogły wskazać max. trzy działania

Pytanie odnoszące się do działań, które zdaniem samorządowców po-
winny zostać podjęte przez rząd w zakresie mieszkalnictwa, scala i prowadzi 
do postawionych już wniosków dot. programów dotacyjnych i rządowej poli-
tyki mieszkaniowej. Najczęściej gminy stwierdzały, iż rząd powinien zwiększyć 
programy dotacyjne (80,8% wskazań). Sytuacja ta wydaje się dość paradoksal-
na wobec omawianego już niskiego poziomu korzystania przez gminy z do-
datkowych funduszy. Ciężko powiedzieć, na ile jest to niewiedza samorządów, 
a na ile niedopasowanie programów do potrzeb gmin. Uzupełnienie tych 
danych stanowi 44,1% głosów, iż procedura dotacyjna Banku Gospodarstwa 
Krajowego powinna zostać uproszczona. Można więc wnioskować, że wraz 
z brakiem informacji mają miejsce trudności z ubieganiem się o fundusze. Jest 
to sytuacja jasna i wyraźnie wskazująca natychmiastową potrzebę zmiany.

Gminy opowiadają się również za promocją działań z zakresu polityki 
mieszkaniowej (67,6%). I ponownie pojawia się kwestia przepływu informacji 
między rządem a samorządami, a co za tym idzie, jakości i sposobu dotarcia 
do gmin. Przedstawiciele gmin wypełniający ankietę opowiedzieli się także za 
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koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych oraz za zwięk-
szeniem wpływu samorządów na strategię polityki mieszkaniowej (odpowied-
nio po 50,3% wskazań). Niewielką część odpowiedzi stanowi kategoria „Inne”, 
w ramach której wskazywano na potrzebę regulacji wolnego rynku, zniesienie 
obowiązku płacenia odszkodowań za brak lokalu socjalnego oraz na potrzebę 
wprowadzenia nowych rozwiązań dla osób młodych (6,9%).

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie gmin pozwoliło zarysować obraz polskiej 
polityki mieszkaniowej na szczeblu samorządowym. Obraz ten rysuje się jako 
mozaika działań podejmowanych przez gminy na mocy obowiązującego 
prawodawstwa, działań zależnych od strategii przyjmowanej przez państwo 
oraz działań, które gminy samodzielnie pragną podejmować dostrzegając po-
trzeby obywateli w zakresie mieszkalnictwa. I choć aktywność gmin jawi się 
jako bardziej lub mniej dynamiczna, konsekwentna i długofalowa, to jednak 
prowadzi do wniosków o konieczności wprowadzenia kilku zmian w polityce 
mieszkaniowej.

Pierwsza poruszona kwestia dotyczy monitorowania zasobów mieszka-
niowych przez gminy. Zbyt duża liczba samorządów wykazała w badaniu, że 
nie dysponuje statystykami dotyczącymi zarówno liczby posiadanych miesz-
kań, jak i wniosków składanych o te mieszkania oraz liczby osób oczekują-
cych na przydział lokalu. Sytuacja ta miała miejsce również we wskazaniach 
na rok 2014, co oznacza, że nawet przyjęcie kilkuletniego okresu archiwizacji 
danych i odrzucenie w analizie pozostałych lat, nie usprawiedliwia takiego 
stanu rzeczy. Kwestia ta wydaje się być kluczowa przede wszystkim z uwagi 
na specyfikę polityki mieszkaniowej, która z założenia wiąże się z działaniami 
realizowanymi w perspektywie długookresowej. Nie chodzi więc o samą 
w sobie sprawozdawczość, którą zapewne gminy prowadzą na rzecz woje-
wództw czy organów państwowych, ale o wykorzystywanie posiadanych 
danych na własne potrzeby i potrzeby mieszkańców. Rzetelnemu monitorin-
gowi powinno towarzyszyć rozpoznanie i analiza potrzeb obywateli danego 
terytorium. Rozpoznanie to mogłoby się opierać zarówno o rozbudowane 
wnioski składane o mieszkanie, ale i o konsultacje społeczne z grupami osób, 
które potrzebują wsparcia niezwiązanego z przyznaniem mieszkania komu-
nalnego.
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Druga istotna kwestia wiąże się z długim oczekiwaniem na mieszkanie 
komunalne bądź socjalne. Najczęściej okres ten waha się od 2 do 7, a nawet 10 
lat. Jest on najbardziej dotkliwy w gminach miejskich, gdzie zapotrzebowanie 
na pomoc w tym zakresie jest największe. Problem ten potwierdzają przepro-
wadzone w ramach projektu badania jakościowe. Jednocześnie gminy nie 
dysponują środkami finansowymi, zarówno własnymi jak i pochodzącymi 
z funduszy dotacyjnych, pozwalającymi na budowę nowych mieszkań czy 
remont tych, które mogłyby zostać oddane do użytkowania. Ponadto, poja-
wia się tutaj problem mieszkań użytkowanych przez osoby nieuprawnione do 
tego, wobec których gminy pozostają bezradne. W konsekwencji wiele osób 
czy rodzin rzeczywiście potrzebujących wsparcia nie może z niego skorzystać 
i jest skazana na przebywanie w mieszkaniach przeludnionych, z obniżonymi 
warunkami czy nawet na ulicy. Konieczne w tym względzie wydaje się podję-
cie zmian legislacyjnych umożliwiających realne egzekwowanie mieszkań od 
lokatorów, którym one nie przysługują oraz zmian systemowych w zakresie 
pomocy finansowej dla samorządów.

Kolejny niezwykle ważny problem stanowi utrudniona i nieefektywna 
relacja między państwem a samorządem. Gminy wyraźnie wskazują, iż pro-
wadzona polityka mieszkaniowa nie należy do najtrafniejszych, a pomoc 
płynąca od rządu nie zawsze jest adekwatnie dobrana do potrzeb szczebla 
lokalnego. Gminy chciałyby mieć możliwość wpływania na strategię mieszka-
niową w Polsce oraz korzystać z dotacji proponowanych przez państwo. Nie są 
jednak tego w stanie zrobić ze względu na niski poziom przepływu informacji 
między nimi a rządem oraz ze względu na utrudnienia proceduralne związane 
z aplikowanie o fundusze, chociażby w ramach programów rządowych obsłu-
giwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niezbędne więc wydaje się 
podjęcie ze strony rządu działań mających na celu zwiększenie partycypacji 
samorządów w podejmowaniu decyzji o strategii polityki mieszkaniowej oraz 
wzmocnienie działań promocyjnych i doradczych w obszarze proponowa-
nych dotacji rządowych czy funduszy celowych.

Czwarty z problemów, choć wyprowadzony pośrednio z wyników 
badań, dotyczy relacji między gminą a obywatelem[103]. Wskazywany niski 
poziom ewidencji wniosków o mieszkanie, lakonicznie opisywanie procedury 
przyznawania mieszkania, brak pracowników w gminach (szczególnie wiej-
skich) oddelegowanych do działań związanych z polityką mieszkaniową po-
średnio wskazują, iż uzyskanie podstawowych informacji o mieszkalnictwie 

103 | Problem ten wymaga dalszych badań i stanowi pośredni wniosek zbudowany zarówno na podstawie prezentowanych wyników, jak i wiedzy płynącej 
z innych dostępnych badań z obszaru polityki mieszkaniowej. 
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na terenie gminy mogłoby być utrudnione dla mieszkańców. Badania jakoś-
ciowe prowadzone z osobami dotkniętymi wykluczeniem mieszkaniowym 
potwierdzają, że zwrócenie się o pomoc do urzędu nie przynosi rezultatu. 
Samorządy powinny więc dołożyć starań, by procedura przyznawania miesz-
kania była przejrzysta i przystępna, średni czas oczekiwania na mieszkanie 
oraz informacja o posiadanych zasobach mieszkaniowych znane i dostępne, 
a pomoc urzędnika wykraczała poza odebranie wniosku czy informację, że 
wnioski nie są przyjmowane. Postulat samorządów, by rząd bardziej angażo-
wał je w swoje działania i zwiększył przepływ informacji, odnosi się również 
do gmin. Samorząd także powinien dbać o przepływ informacji i angażowa-
nie mieszkańców w sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą i których rozwój 
wpływa na jakość ich życia.

Ostatni postulat ma charakter ogólny i dotyczy podniesienia rangi 
polityki mieszkaniowej na szczeblu samorządowym. Dostrzeżenie liczby obo-
wiązków, jakimi obarczone są samorządy w zakresie polityki mieszkaniowej 
oraz niewielkiej pomocy płynącej ze strony rządu powodują konieczność 
zmiany sposobu postrzegania tego sektora działań. Polityka mieszkaniowa, 
ze względu na swoją specyfikę obarczona wysokimi kosztami i koniecznością 
działań długookresowych, nie jawi się jako popularny element promocji władz 
samorządowych. Czyni ją to raczej drugoplanową polityką gminy, której reali-
zację pozostawia się kolejnym włodarzom. Konieczne więc wydaje się dążenie 
do zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej tak, by była postrzegana jako 
jeden z głównych filarów strategii funkcjonowania samorządu, a działania 
realizowane w tym zakresie realnie przyczyniały się do poprawy warunków 
życia mieszkańców.
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Załącznik 1. Ankieta - badanie gmin

Szanowni Państwo,

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest organizacją pozarządo-
wą działającą na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i wyklucze-
niem mieszkaniowym. Obecnie Fundacja realizuje ogólnopolski, inno-
wacyjny projekt „Społeczne Forum Mieszkaniowe” finansowany przez 
Norweski Mechanizm Finansowy. Dla projektu i działań organizacji kluczo-
we są informacje dotyczące realizacji przez gminy zadań z zakresu polityki 
mieszkaniowej. Z tego też względu Fundacja zwraca się z uprzejmą prośbą  
o przekazanie zawartych w ankiecie informacji na zasadzie dostępu do infor-
macji publicznych. 

Pragniemy nadmienić, iż po zakończeniu badania będą Państwo mieli możli-
wość otrzymania bezpłatnego raportu z badań prowadzonych w ramach pro-
jektu (raport w formie elektronicznej). 

1. Ile wyniósł średni czas oczekiwania na mieszkanie socjalne/komunalne w 
ciągu ostatnich 10 lat? Proszę wpisać wartość liczbową. 

- socjalne - ...................................................................................................................................

- komunalne - .............................................................................................................................

2. Ilu pracowników w gminie jest bezpośrednio oddelegowanych do spraw 
związanych z mieszkalnictwem? Proszę podkreślić prawidłową odpowiedź. 

a) Nie ma takiego pracownika w gminie

b) 1-3 pracowników 

c) 4-6 pracowników

d) 7-10 pracowników

e) Powyżej 10 pracowników
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3. Proszę poniżej wpisać odpowiednią wartość liczbową dla poszczegól-
nych lat:

2000 2005 2014

3.1. Ogólna liczba mieszkań socjalnych, którymi dysponowała 
gmina w danym roku. 

3.2. Ogólna liczba mieszkań komunalnych, którymi dysponowała 
gmina w danym roku. 

3.3. Ogólna liczba wniosków złożonych o mieszkanie socjalne w 
danym roku. 

3.4. Ogólna liczba wniosków złożonych o mieszkanie komunalne 
w danym roku. 

3.5. Ogólna liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne w 
danym roku (proszę uwzględnić osoby wnioskujące wraz z oso-
bami zgłaszanymi do zamieszkania). 

3.6. Ogólna liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne 
w danym roku (proszę uwzględnić osoby wnioskujące wraz z 
osobami zgłaszanymi do zamieszkania).

3.7. Ogólna liczba pustostanów znajdujących się na terenie gmi-
ny w danym roku (tylko należące do gminy). 

4. Czy gmina posiada wieloletni program gospodarowania gminnym zaso-
bem mieszkaniowym? Proszę podkreślić prawidłową odpowiedź. 

a) Tak, posiada jednolity dokument całkowicie poświęcony mieszkalnictwu 
oraz dodatkowo ma opracowaną strategię mieszkalnictwa 

b) Tak, posiada dokument będący częścią innej strategii lub ogólnej strategii 
gminy

c) Dokument jest w trakcie przygotowania

d) Nie posiada takiego dokumentu

e) Nie wiem

5. Ile odszkodowań w 2014 roku gmina wypłaciła za brak lokalu socjalnego? 
Proszę podać liczbę.

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

6. Jaka ogólna kwota w 2014 roku została wypłacona przez gminę w ramach 
odszkodowań za brak lokalu socjalnego? Proszę wpisać kwotę w zł.

..........................................................................................................................................................
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7. Jaki procent budżetu gminy w 2014 roku był przeznaczony na mieszkal-
nictwo? Proszę podkreślić prawidłową odpowiedź. 

a) Poniżej 5%

b) Od 5% do 15%

c) Od 15% do 30%

d) Powyżej 30% 

e) Mieszkalnictwo nie było uwzględnione w budżecie (proszę przejść do pytania 9)

8. Na jakie działania dotyczące mieszkalnictwa gmina przeznaczyła wska-
zaną część budżetu? Proszę wymienić trzy najważniejsze.

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

9. Czy gmina korzysta z programów dotacyjnych dotyczących wsparcia 
mieszkalnictwa finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego?

a) Tak

b) Nie (proszę przejść do pytania 11)

c) Nie wiem (proszę przejść do pytania 11)

10. Z jakich programów dotychczas gmina korzystała, lub które wspierała? 
Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 

a) Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

b) Fundusz Termomodernizacji i Remontów

c) Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

d) Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat

e) Inne, jakie? ..............................................................................................................................
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11. Jak gmina ocenia programy rządowe i fundusze celowe dotyczące 
mieszkalnictwa skierowane do samorządów?

a) Bardzo źle

b) Źle

c) Ani dobrze, ani źle

d) Dobrze

e) Bardzo dobrze

12. Jak przebiega w gminie procedura przyznania mieszkania socjalnego/ 
komunalnego? Proszę w sposób hasłowy opisać procedurę. 

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

13. Jak gmina ogólnie ocenia politykę mieszkaniową prowadzoną w Polsce? 
Proszę zaznaczyć odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo źle 
a 10 bardzo dobrze. 

       1             2            3             4             5             6             7  8    9            10

14. Które działania powinny zostać podjęte przez rząd, żeby polityka miesz-
kaniowa działała sprawnie i efektywnie? Proszę wybrać 3 najważniejsze 
działania. 

a) Powinna zostać zwiększona liczba programów dotacyjnych dla samorzą-
dów.

b) Procedura dotacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego powinna zostać 
uproszczona

c) Samorządy powinny mieć większy wpływ na tworzenie strategii polityki 
mieszkaniowej w kraju. 

d) Rząd powinien wspierać promocję działań z zakresu polityki mieszkanio-
wej w gminach. 

e) Powinny zostać wprowadzone nowe rozwiązania legislacyjne. 

f ) Inne, jakie?...............................................................................................................................
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15. Proszę wskazać rodzaj gminy:

a) Gmina wiejska

b) Gmina miejska

c) Gmina wiejsko-miejska

16. Ilu mieszkańców liczy gmina?

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

17. Ilu pracowników liczy Urząd Gminy?

a) Poniżej 10 pracowników

b) Od 10 do 20 pracowników

c) Od 20 do 50 pracowników

d) Powyżej 50 pracowników

18. Proszę podać nazwę gminy: 

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

19. Proszę podać nazwę województwa, na terenie którego położona jest 
gmina:

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

20. Proszę podać stanowisko osoby, która była odpowiedzialna za przeka-
zanie danych do ankiety?

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

21. Czy po zakończeniu badania przesłać Państwu raport w formie elektro-
nicznej?

a) Tak       b) Nie 

Dziękujemy za udział w badaniu i przekazanie informacji!



143

MieSzkAlnictWo W PolSce



Realizacja sp. z o.o. , Millward Brown, Agnieszka Telusiewicz-Pacak

ROZDZIAŁ IV
Badanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce 
– raport z badania case studies
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Metodologia badania

Badanie case studies, które odnosi się do problemów mieszkaniowych 
w Polsce zostało przeprowadzone przez firmę Realizacja Sp. z o.o. w oparciu 
o konsultacje metodologiczne Millward Brown S.A. i na zlecenie Fundacji 
Habitat for Humanity Poland. Badania przeprowadzane były w terminie 
lipiec-sierpień 2015 roku.

Ich tematem jest polityka mieszkaniowa jednostek samorządu teryto-
rialnego. Ogólne cele polityki mieszkaniowej wyznacza art. 75 Konstytucji RP: 

(...) władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, 
wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli 
zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych spoczął w znacznej 
mierze na władzach samorządowych, co znajduje potwierdzenie w przepisach 
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego[104] (zwana dalej Ustawą o ochronie 
praw lokatorów).

Najważniejszym pytaniem, jakie postawiliśmy w ramach tego projektu, 
jest pytanie o sposób, w jaki polityka mieszkaniowa realizowana jest na po-
ziomie pojedynczej gminy. Niniejszy projekt nie jest jednak ewaluacją działań 
gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W ba-
daniu zastosowano podejście jakościowe, które zakłada poznanie perspektyw 
(celów, założeń, motywów oraz działań) wszystkich najważniejszych zaanga-
żowanych grup podmiotów (ang. stakeholders). Mając to na uwadze, założono 
przeprowadzenie wywiadów wśród trzech kategorii respondentów:

•	 przedstawicieli samorządów lokalnych – osób, które w codziennej pracy 
stykają się z kwestią mieszkaniową i na których ustawowo ciąży obowią-
zek realizowania polityki mieszkaniowej;

•	 przedstawicieli środowiska lokalnych organizacji pozarządowych działa-
jących m.in. na rzecz osób wykluczonych pod względem mieszkaniowym 

104 | Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 733.
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oraz pośredniczących pomiędzy takimi osobami a władzą samorządową;
•	 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względów miesz-

kaniowych.

Celem badania była analiza wzajemnych relacji pomiędzy obydwiema 
stronami, określenie wzajemnych stosunków, opis schematów komunikacji, 
a także nakreślenie poziomu współpracy. W ramach prowadzonych prac 
zostały podjęte próby zidentyfikowania potencjalnych luk i barier uniemożli-
wiających realizację efektywnej polityki mieszkaniowej.

W ramach badania dążono do opisania sposobów zarządzania przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadaniami dotyczącymi rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego i gospodarowania gminnym zasobem mieszka-
niowym. Należy wymienić niektóre obszary analizy uwzględnione w części 
badania skierowanej do samorządów:

•	 określenie znaczenia i roli polityki mieszkaniowej w strategii działania 
samorządu;

•	 określenie sposobu realizacji przez samorząd polityki mieszkaniowej;
•	 identyfikacja barier uniemożliwiających efektywną realizację polityki 

mieszkaniowej przez samorząd;
•	 wskazanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze funkcjonowanie poli-

tyki mieszkaniowej;
•	 ocena realizacji polityki mieszkaniowej w perspektywie ostatnich 10 lat, 

zarówno przez rząd, jak i przez samorząd;
•	 ocena relacji rząd–samorząd oraz samorząd–samorząd (ich własne jed-

nostki i samorządy sąsiednie) w odniesieniu do polityki mieszkaniowej;
•	 ocena relacji samorząd–organizacje pozarządowe w odniesieniu do poli-

tyki mieszkaniowej;
•	 ocena relacji samorząd–beneficjenci lokalnej polityki mieszkaniowej
•	 wskazanie głównych przyszłych celów samorządu i tego, jakie znaczenie 

ma dla nich polityka mieszkaniowa.

Drugą płaszczyznę analizy stanowiła perspektywa organizacji pozarzą-
dowych. Decyzja o włączeniu do badania osób działających w trzecim sektorze 
wynika z faktu, że to właśnie NGO często podejmują działania uzupełniające, 
a wręcz wyręczające działania podejmowane przez państwo w obszarach, 
w których nie działa ono efektywnie. Podobnie jest w przypadku polityki 
mieszkaniowej. Organizacje realizują zadania mające na celu wspieranie osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Co prawda temat mieszkalni-
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ctwa jest przez nie podejmowany najczęściej jako pomocniczy, pojawia się on 
przy okazji realizowania innych zadań np. pomocy osobom z niepełnospraw-
nością, doświadczającym przemocy domowej, ubogim lub uzależnionym. Ze 
względu na stały kontakt ze swoimi beneficjentami, organizacje posiadają 
spory zasób wiedzy i doświadczenia w badanym obszarze. W badaniu zostały 
uwzględnione przede wszystkim te organizacje, dla których przeciwdziałanie 
bezdomności jest jednym z najważniejszych obszarów działań. Oto niektóre 
z tematów analizy skierowanej do NGO:

•	 wskazanie głównych problemów społecznych w środowisku lokalnym 
z punktu widzenia NGO;

•	 określenie znaczenia i roli pomocy w zakresie mieszkalnictwa w działa-
niach NGO, określenie realnego wpływu na postać mieszkalnictwa na 
poziomie lokalnym;

•	 określenie zakresu pomocy mieszkaniowej realizowanej przez organizację; 
•	 identyfikacja barier uniemożliwiających efektywną realizację polityki 

mieszkaniowej w środowisku lokalnym;
•	 wskazanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze funkcjonowanie poli-

tyki mieszkaniowej;
•	 ocena relacji organizacja–samorząd w odniesieniu do polityki mieszkaniowej;
•	 poznanie roli NGO na kształtowanie polityki mieszkaniowej poza terenem 

działania (w tym dążenie do sieciowania poszczególnych aktorów spo-
łecznych).

Trzecią analizowaną perspektywą była perspektywa osób dotkniętych 
lub zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym. Definicja tej kategorii osób 
jest bardzo szeroka. Na potrzeby badania przyjęto definicję stosowaną w Eu-
ropejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETHOS)[105]. 
Zgodnie z nią wykluczenie mieszkaniowe (innymi słowy, bieda mieszkaniowa 
czy deprywacja mieszkaniowa) to sytuacja niestabilnego lub niezabezpieczo-
nego zamieszkania (brak dachu nad głową lub ryzyko jego utracenia) i/lub 
mieszkanie poniżej standardów, czyli nieodpowiednie zamieszkanie (brak 
dostępu do jednego z mediów, mieszkanie w przeludnieniu lub w budynku 
niespełniającym norm technicznych). Ta definicja obejmuje różnorodne gru-
py obywateli: od osób mieszkających w przestrzeni publicznej, przez osoby 
zagrożone eksmisją, po ludzi żyjących w złych warunkach. Osoby wykluczone 
lub zagrożone wykluczeniem objęte badaniem zostały zrekrutowane dzięki 
pomocy organizacji pozarządowych biorących udział w niniejszym badaniu. 

105 | Dokument dostępny na stronie FEANTSY: http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=209&cle=f51828381bd1ff3846367cb0d
c01b51f22833309&file=pdf%2Fpl.pdf (dostęp: 20.09.2015).
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W związku z tym były to już osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życio-
wej i poprzez współpracę z NGO podjęły próbę wyjścia z niej.

Oto cele badawcze stawiane dzięki wywiadom z osobami wykluczony-
mi bądź poszkodowanymi mieszkaniowo:

•	 określenie znaczenia i roli mieszkania dla jakości życia; 
•	 ocena obecnych warunków mieszkaniowych;
•	 wskazanie sposobów radzenia sobie z trudnościami finansowymi i miesz-

kaniowymi;
•	 poznanie ścieżki ubiegania się o pomoc mieszkaniową;
•	 ocena dostępności informacji i pomocy ze strony gminy w zakresie miesz-

kalnictwa;
•	 identyfikacja barier związanych z korzystaniem z pomocy w zakresie 

mieszkalnictwa; 
•	 ocena pomocy udzielonej przez organizację pozarządową i samorząd  

(jeśli ta wystąpiła).

Studia przypadków przeprowadzono w czterech miastach. Dobór próby 
miał charakter celowy. Jako kryterium doboru próby zastosowano klasę wiel-
kości gminy – starano się zróżnicować analizowane samorządy pod względem 
liczby mieszkańców. Działanie to wynikało z przyjętej hipotezy, że sytuacja 
mieszkaniowa, najważniejsze problemy i wyzwania dla poszczególnych gmin 
mogą być różne ze względu na liczbę mieszkańców danej jednostki samorzą-
du terytorialnego. Wyniki badania mają za zadanie pomóc w wypracowaniu 
rekomendacji zmian w polityce mieszkaniowej z punktu widzenia różnych 
grup odbiorców, a także we wskazaniu rozwiązań umożliwiających sprawne 
funkcjonowanie systemu polityki mieszkaniowej.

Opis sytuacji mieszkaniowej w mieście A
Perspektywa przedstawicieli samorządu

Miasto A liczy blisko pół miliona mieszkańców. Stopa bezrobocia wynosi 
ok. 5 %. Gmina przeznacza mniej niż 5% budżetu na kwestie związane z miesz-
kalnictwem. Ilość wydatków gminy na grunty, mieszkania i budynki w całym 
roku 2014 była niższa o ponad 40 mln złotych w porównaniu z rokiem 2010.
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Rozumienie, rola oraz znaczenie polityki mieszkaniowej

Politykę mieszkaniową realizowaną w mieście A można najkrócej okre-
ślić jako zespół działań realizowanych w oparciu o Ustawę o ochronie praw 
lokatorów, ale nie jedynie w ramach tej Ustawy. Respondenci podkreślają, 
że podstawowym celem prowadzonej polityki jest dostarczenia lokali ko-
munalnych i socjalnych, a do tego również wspieranie osób potrzebujących 
m.in. w zakresie regulowania opłat za mieszkania (także tych spoza puli lokali 
komunalnych). Oznacza to, że oferowana pomoc mieszkaniowa jest zarezer-
wowana nie tylko dla osób ubogich, ale także średniozamożnych:

(...) to coś więcej niż dostarczanie mieszkań, to polityka, także działania 
związane z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych, pomoc w opłacaniu czynszów, 
doradztwo mieszkaniowe, etc.

Istotną kwestię, na którą zwracają uwagę respondenci, stanowi do-
świadczenie i historia samego miasta w kształtowaniu i realizowaniu zadań 
z zakresu mieszkalnictwa:

(…) polityka jest związana z duchem miasta, z kulturą miasta, z organiza-
cją miasta. To są dwie rzeczy: poziom potrzeb i poziom możliwości. Każde miasto 
inaczej to definiuje.

Prezentowane podejście wskazuje na nieformalny element mający 
ogromne znaczenie w kontekście podejmowanych działań mieszkaniowych. 
Mimo iż realizacja polityki mieszkaniowej opiera się na prawodawstwie, to 
jednak ogólna polityka miasta i jej sposób organizacji wyznaczają kierunek 
realizacji zadań:

W zależności od tego, jaka jest historia danego miasta, to ta polityka jest 
bardziej albo lewostronna, albo prawostronna… U nas jest raczej taka polityka 
centralna.

Według przedstawicieli samorządu znaczenie i rolę polityki mieszkanio-
wej na terenie danego miasta kształtują potrzeby mieszkaniowe. Respondenci 
deklarują, że u nich istnieje rozdźwięk między poziomem zgłaszanych potrzeb 
a możliwościami jakie posiada samorząd, aby je realizować. To właśnie deficyt 
mieszkaniowy w znacznej mierze kształtuje obszar, na który kierowany jest 
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potencjał gminy. Oczekiwanym stanem rzeczy byłaby stopniowa poprawa 
jakości zamieszkania. Na dzień dzisiejszy jednak priorytetem jest (...) niepo-
garszanie podaży mieszkaniowej – bardziej zależy nam na tym, żeby kolejka nie 
rosła. 

Warto zaznaczyć, że posiadanie lokalu mieszkalnego postrzegane jest 
przez respondentów jako podstawowy element trwałości rodziny i człowieka, 
bez którego trudno rozwijać swoją aktywność – zarówno tą zawodową, jak 
i społeczną.

Według przedstawicieli samorządu polityka mieszkaniowa stanowi 
istotny element działań podejmowanych przez gminę. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem programu operacyjnego opartego o wieloletni pro-
gram gospodarowania zasobem mieszkaniowym, a następnie włączenia go 
do ogólnej strategii gminy:

(…) trwają prace nad przygotowaniem projektów kooperacyjnych w sto-
sunku do strategii rozwoju miasta. Także jeden z programów operacyjnych, pro-
gramów strukturalnych, dotyczy rozwoju mieszkalnictwa.

Stan faktyczny – realizacja polityki mieszkaniowej przez gminę
Zasób mieszkaniowy

Zasób mieszkaniowy prezentowanego miasta, jak już zostało zasygna-
lizowane, nie jest wystarczający, by móc zaspokoić potrzeby mieszkańców. 
Gmina posiada ponad tysiąc mieszkań socjalnych oraz blisko 20 tysięcy komu-
nalnych. Prawie 90% zasobu mieszkaniowego gminy stanowią jednak miesz-
kania wybudowane przed wojną. Lokale te najczęściej znajdują się w złym 
stanie technicznym. Mimo to gmina deklaruje, że stara się sprzedawać stare 
mieszkania i nabywać nowe, czyli dążyć do sukcesywnego poprawiania stanu 
posiadanych lokali i budynków. W ograniczonym stopniu samorząd stara się 
pozyskiwać dodatkowe lokale poprzez ich zakup na rynku komercyjnym. 
Mieszkania kupowane są ze środków finansowych gminy lub też stosowane 
są operacje bezgotówkowe polegające na zamianie, np. gmina otrzymuje 
lokal za przekazanie nieruchomości gruntowej.

Na terenie gminy prężnie działają Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego (respondenci wskazują dwa towarzystwa) stanowiące jednoosobowe 
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spółki komunalne. Przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego[106], realizo-
wany jest program budowy ponad tysiąca mieszkań do 2020 roku. Niestety, 
nawet teraz osiągnięcie założonych celów wydaje się być mało prawdopo-
dobne. Według respondenta: wydaje się, że zrealizujemy przynajmniej połowę 
tego projektu, co i tak będzie dużym wyzwaniem w ciągu 4 lat, które nam zostały. 
Mieszkania wybudowane przez TBS przeznaczane są na wynajem. Tylko częś-
ciowo tworzą zasób mieszkań socjalnych – gmina zobowiązała się do wyod-
rębnienia części mieszkań jako socjalnych. Osoba ubiegająca się o wynajem 
mieszkania musi pracować lub być zameldowana na terenie miasta, nie może 
posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, jej dochody nie 
mogą przekraczać 1,3 aktualnego wskaźnika przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w danym województwie. Jednocześnie gospodarstwo domowe 
nie może mieć też dochodu niższego niż ten określony w uchwale np. dla 
gospodarstwa czteroosobowego dochód nie może być niższy niż 115% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tym samym mieszkania budowane 
w ramach TBS nie trafiają do osób najuboższych.

Posiadany zasób mieszkaniowy gminy jest w miarę możliwości remon-
towany. Jednocześnie rzadko wykonuje się remonty całościowe obiektów 
mieszkalnych. Realizowane są raczej remonty poszczególnych elementów 
budynków, często skorelowane z bieżącą porą roku, np. ogrzewanie przed 
zimą. Ogromną rolę odgrywają tutaj wspólnoty mieszkaniowe. Gmina za-
chęca je, by angażowały się w działania na rzecz obiektów komunalnych, np. 
ogłasza konkurs na odnowienie elewacji, gdzie pula nagród to 50 tys. złotych. 
Prowadzony jest również program skierowany do wspólnot, korzystających 
z terenów podwórkowych będących własnością miasta. Wspólnoty mieszka-
niowe zgłaszają wnioski o dofinansowanie konkretnych projektów zlokalizo-
wanych na terenie gminy. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców oraz 
poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na danym terenie. 
Zgłaszane projekty najczęściej dotyczą wybudowania placu zabaw dla dzieci 
lub zagospodarowania terenów zielonych.

Nadmienić należy, że samorząd, inicjując współpracę ze wspólnotami 
mieszkaniowymi, dąży do zwiększania świadomości mieszkańców w zakresie 
ich odpowiedzialności za dbanie o szeroko rozumianą przestrzeń mieszkanio-
wą. Jednocześnie miasto chciałoby, aby tereny gminne stawały się z czasem 
terenami bardziej prywatnymi niż publicznymi: (...) angażujemy się finansowo 

106 | Budowa mieszkań czynszowych jest w znacznej części finansowana z kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowe-
go Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt pokrywa do 70% nakładów inwestycyjnych i będzie spłacany w okresie 30-35 lat. Pozostała część kosztów inwestycji 
finansowana jest przez Towarzystwo, ze środków gminy lub tzw. partycypacji ze strony osób i podmiotów prywatnych. Partycypujący zobowiązany jest do 
wniesienia kwoty partycypacji - w wysokości 30% wartości nakładów inwestycyjnych na realizację budowy lokalu mieszkalnego, obliczonych po rozliczeniu 
końcowym kosztów inwestycji. 
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w niektóre elementy zagospodarowania tej przestrzeni, licząc na to, że docelowo 
teren zostanie wykupiony przez wspólnotę mieszkaniową i stanie się przestrzenią 
bardziej prywatną.

Procedura ubiegania się o mieszkanie

Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne respondenci 
potocznie nazywają „listą”. Lista ma charakter otwarty – wniosek może złożyć 
każdy posiadający potrzebę mieszkaniową. O „wejściu na listę” decyduje kry-
terium dochodowe. Ponadto osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne 
nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz 
muszą mieszkać w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na 
jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania. Dodatkowym warunkiem jest 
to, aby w czasie ostatnich pięciu lat osoba ta nie zbyła lub nie przekazała 
innym osobom np. prawa własności lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego, prawa najmu lokalu mieszkalnego itp.

Niezwykle ważną informacją, jakiej udzielają respondenci, odnośnie re-
jestru osób ubiegających się o mieszkanie jest fakt odnoszący się do momen-
tu rozpoczęcia współpracy między samorządem a beneficjentem. Moment 
ten wyznaczają nie tyle w oparciu o datę złożenia wniosku o mieszkanie czy 
wciągnięcia na listę, ale definiują go jako dzień, w którym osoba potrzebująca 
wsparcia mieszkaniowego zwróciła się do urzędu o informację w tej sprawie. 
Informacje dostępne są zarówno na stronach internetowych urzędu jak i na 
tablicy ogłoszeń. Można je również pozyskać bezpośrednio od pracowników 
samorządu.

Złożone do urzędu wnioski rozpatrywane są zawsze w pierwszym kwar-
tale danego roku, a następnie opiniowane przez komisję rady miasta i bur-
mistrza. Lista powstaje więc w ciągu trzech miesięcy, ale weryfikacja samych 
wniosków odbywa się przez cały rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 
osoba oczekująca zostaje zapisana na listę. W przypadku mieszkań komunal-
nych najdłużej czeka się na lokale jedno i dwuosobowe. Czas oczekiwania 
wynosi ok 5-7 lat. Pierwszeństwo na liście posiadają wychowankowie domów 
dziecka i dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej: Na pewno dzieci, które nie 
mają wsparcia w rodzicach i nie mają możliwości takiego łatwego startu w życie, 
jeśli chodzi o mieszkanie(…) Oczywiście dzieci, mówimy o osobach dorosłych, 
czyli pełnoletnich, tak?
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Urzędnicy deklarują również dużą otwartość na propozycje działań, 
mających na celu doprowadzenie do aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób bezdomnych. Ich zdaniem, w przyszłości, przy odpowiedniej polityce 
mieszkaniowej gminy, osoby bezdomne mogą stać się aktywnymi osobami 
na rynku pracy, a tym samym potencjalnym źródłem dochodów dla miasta 
w przyszłości. W tym celu funkcjonują programy aktywizacji realizowane przez 
Powiatowe Urzędy Pracy (finansowane zewnętrznie), Powiatowe Centra Po-
mocy Rodzinie. Według relacji respondentów w mieście funkcjonuje unikalny 
program, w ramach którego osoby, wobec których orzeczono nakaz eksmisji 
bez prawa do lokalu socjalnego, mogą trafić do centrum prowadzonego 
przez instytucję pożytku publicznego. Po półrocznej współpracy (możliwość 
przedłużenia o kolejne 6 miesięcy), najaktywniejsi otrzymują prawo do lokalu 
socjalnego.

Okres oczekiwania na mieszkanie wydłuża się, kiedy osoba aplikująca 
odmawia przyjęcia mieszkania. Jednak gmina proponuje elastyczne rozwią-
zanie i nie skreśla z listy oczekujących: (…) zasadą jest skreślenie z listy oczeku-
jących, natomiast nie pamiętam, abyśmy taką decyzję podjęli, wydaje się, że tutaj 
podejście jest takie, powiedzmy, ludzkie. Obecnie gmina nie dysponuje wolny-
mi mieszkaniami komunalnymi. Wolne lokale przekazywane są lokatorom 
na bieżąco. Zgodnie ze słowami przedstawiciela samorządu obecnie zasób 
mieszkań komunalnych i socjalnych gminy, stanowią mieszkania wyłącznie 
z „obrotu naturalnego” – lokal powraca do dyspozycji urzędu w momencie 
zwolnienia go przez najemców.

O lokal socjalny mogą się ubiegać osoby, którym sąd w wyroku orzeka-
jącym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu 
oraz osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych i znajdujące się 
w niedostatku. Lokale socjalne wynajmowane są na okres trzech lat. Obecnie 
lista oczekujących zawiera blisko 3 tysiące osób. Przedstawiciel samorządu 
zaznacza, że: ta lista maleje, (…) to znaczy, że liczba osób, które czują, że potrze-
bują pomocy miasta w zakresie potrzeb mieszkaniowych nie wzrasta.

Problemy związane z realizacją polityki mieszkaniowej

Sygnalizowane przez respondentów problemy polityki mieszkaniowej 
mają charakter finansowy, prawny oraz społeczny. W przypadku problemów 
finansowych najbardziej naglącą potrzebą jest wsparcie zasobów gminnych 
przez władze centralne. Respondenci podkreślają, że wielkość środków po-
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chodzących z budżetu centralnego przeznaczanych na mieszkalnictwo jest 
bardzo ograniczona. Według opinii urzędników polityka mieszkaniowa nie 
stanowi priorytetu dla rządu oczywiście poza deklaracjami, bo finanse za tym 
nie idą. W związku z powyższym, zdaniem przedstawicieli samorządu, znacze-
nie ma każda forma wsparcia budownictwa.

Nadmienić należy, że respondentom nie chodzi jedynie o wsparcie 
związane z budowaniem nowych mieszkań, ale również o dotacje w zakresie 
termomodernizacji i remontów. Samorządowcy deklarują, że miasto korzysta-
ło z funduszu, ale niestety jego zasoby maleją z roku na rok i uniemożliwiają 
podejmowanie kolejnych działań w tym obszarze: (…) to też jest na przykład 
ta ustawa o termomodernizacji i remontach, ale nie ma pieniędzy. Środki się już 
skończyły i dużo wspólnot skorzystało z tego (…). Także tych programów jest 
bardzo mało, bo to premie się kiedyś dostawało. Przychodził audyt i można było 
dostać.

Problemy związane z finansowaniem pojawiają się również w obszarze 
remontowym, choć nie dotyczą one jedynie wielkości ponoszonych kosz-
tów. Zdaniem urzędników problemem jest ograniczenie wynikające z roku 
finansowego, w ramach którego należy planować poszczególnie działania 
remontowe. Trudnością jest tutaj niemożność prowadzenia długofalowych 
i kompleksowych zadań: Z czasem one się nawarstwiają, jest ich coraz więcej 
i trudno o takie kompleksowe do końca działanie. Bo ono jest tak trochę wypo-
środkowane, ze względu na pewien okres, że ten rok się kończy i właściwie wcho-
dzimy w nową rzeczywistość i patrzymy, że tutaj coraz więcej.

Realizacja polityki mieszkaniowej gminy utrudniona jest również ze 
względu na ograniczenia prawne. Zdaniem przedstawicieli samorządu na-
leżałoby zmienić Ustawę o ochronie praw lokatorów, poprzez wprowadzenie 
przepisów o terminowych umowach najmu (zrezygnowanie z najmu na czas 
nieoznaczony). Pozwoliłoby to rozwiązać obecny problem, który wynika z bra-
ku podstaw prawnych do rozwiązywania umów zawieranych na czas nieozna-
czony: (...) w katalogu podstaw do rozwiązania umowy nie ma pojęcia, że ktoś 
zarabia za dużo, również, że ma inny lokal, to nie jest podstawa to rozwiązania 
umowy. Według respondentów nie mają oni możliwości rozwiązania umowy 
z osobą, której sytuacji życiowa zdecydowanie się poprawiła, a tym samym 
nie powinna być – ich zdaniem – beneficjentem programów mieszkaniowych 
gminy.
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Kolejną kwestię w tym obszarze stanowią orzeczone przez sąd prawa do 
lokali socjalnych. Zdaniem respondentów istotna jest weryfikacja, czy rzeczy-
wiście osoby te potrzebują takich mieszkań. Jednocześnie obciążeniem dla 
gminy są koszty odszkodowań wynikające z niedostarczenia lokalu socjalne-
go: (…) to jest sprawa obciążenia miasta odszkodowaniem za niedostanie lokalu 
socjalnego, na rzecz właścicieli prywatnych. To jest dramat.

Trzecia grupa problemów, z którymi boryka się samorząd, ma charakter 
społeczny. Zaliczyć tutaj należy przede wszystkim mentalność beneficjentów 
„roszczeniowo” nastawionych wobec gminy, którzy są przyzwyczajeni do 
bardzo daleko idącej opiekuńczości oraz problemy z osobami z sąsiedztwa lo-
kali socjalnych. Najemcy socjalni niekiedy wchodzą w konflikty ze wspólnotą 
mieszkaniową (np. poprzez niewłaściwe zachowania). Jednocześnie dość waż-
ną kwestię stanowi dewastacja lokali przez beneficjentów: nie dbają o swoje 
mieszkania, klatki schodowe, wspólną przestrzeń. Ze względu na pojawianie się 
takich działań gmina od dłuższego czasu dąży do unikania „gettoizowania” 
lokali socjalnych i komunalnych. Według respondentów, tworzenie bloków 
czy osiedli przeznaczonych tylko dla beneficjentów pomocy mieszkaniowej 
gminy jest złym rozwiązaniem. Na ich terenie bowiem dochodzi do wzrostu 
zjawisk patologicznych: (…) mamy budynek na ulicy X, tam to jest dramat, pełna 
dewastacja, jest coraz gorzej i gorzej.

W grupie problemów społecznych respondenci wskazywali również 
potrzebę usprawnienia procesu obsługi klienta. Samorządowcom chodziło 
o relację występującą między administratorem danego budynku gminy a na-
jemcami. Mimo iż najczęściej współpraca przebiega dość sprawnie, to jednak 
nadal pojawiają się osoby, które nie są zadowolone z obsługi. Urzędnicy przy-
puszczają, że wynika to z dużego obszaru terytorialnego, którym zarządza 
administrator. Niejednokrotnie budynki są oddalone od siebie o kilkanaście 
kilometrów: Wiadomo, że jakby fajnie by było, żeby te osoby, ci najemcy, którzy 
przychodzą z tymi problemami, żeby te problemy były rozwiązywane na bieżąco. 
I w możliwie najkrótszym terminie.

Samorząd w strukturze gminy – relacje z innymi podmiotami
Samorząd - beneficjenci

Postrzeganie przez samorząd beneficjentów wydaje się być oparte o 
zrozumienie i rzeczywistą chęć pomocy osobom mającym potrzeby miesz-
kaniowe. Respondenci podkreślali, że na sferę pomocy mieszkaniowej ma 
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wpływ ogólna kondycja miasta. Rozmówcy zdają sobie sprawę, że funkcjonu-
jąca dobrze gospodarczo gmina jest w stanie zapewnić więcej miejsc pracy 
i tym samym zapobiegać przynajmniej częściowo problemom społecznym, 
również w zakresie mieszkalnictwa. Jednocześnie w postawie tej wyraża się 
przekonanie, że miasto musi dokładać wszelkich starań, by jego mieszkań-
cy dążyli do samodzielności i aktywności zawodowej i społecznej. Tym zaś, 
którym nie uda się przez jakiś czas tej aktywności utrzymać, należy pomóc 
instytucjonalnie.

Z prezentowanym nastawieniem wiąże się dostrzeganie potrzeby 
wsparcia w zakresie mieszkaniowym różnych grup beneficjentów. Jedną 
z nich stanowią osoby młode, które nie przekroczyły 35 roku życia. Respon-
denci deklarują, że w ich mieście jest duża liczba osób młodych ubiegających 
się o przydzielenie mieszkania komunalnego. Według nich jest to grupa 
wiekowa szczególnie narażona na wykluczenie ze względów mieszkanio-
wych. Zdaniem urzędników rozwiązaniem mógłby być np. rządowy program 
budownictwa dla młodych. Stworzenie dla tych osób pakietu wsparcia zna-
cząco usprawniłoby realizację pomocy oferowanej przez gminę: Moglibyśmy 
się skupić faktycznie na tym, co nazywamy programami społecznymi. Czyli to są 
problemy wykluczeń społecznych, czy zagrożenia wykluczeniami społecznymi, 
problemy patologii i tego wszystkiego, co powinno być sferą interwencji w nie-
których miastach.

Drugą grupę stanowią osoby, które napływają do miasta w poszu-
kiwaniu pracy lub na studia. Respondenci deklarują, że one również mogą 
liczyć na wsparcie, ale dopiero po 5 latach pobytu na terenie gminy. Wska-
zują tutaj również na osoby stanowiące wsparcie dla rozwoju miasta. To do 
nich skierowany jest istniejący w mieście program dla średnio zarabiających: 
(…) to jest taki program aktywizacji gospodarczej, z którego też korzystają przed-
siębiorstwa, czy instytucje publiczne(…) na przykład uniwersytet chciałby ściąg-
nąć, potrzebuje mieszkania, wówczas prezydent może podpisać porozumienie 
z instytucją publiczną na pomoc mieszkaniową.

Trzecią i najważniejszą grupę stanowią osoby wykluczone mieszka-
niowo, mające trudności ze znalezieniem pracy czy z odnalezieniem się 
w rzeczywistości społecznej. Główny problem, z którym te osoby zwracają 
się do urzędu to oczywiście brak lokalu mieszkalnego. Jednocześnie często 
kwestii lokalowej towarzyszą nieuregulowane sprawy rodzinne w zakresie 
prawa własności do lokalu, przemoc domowa oraz problemy z płatnościami 
za mieszkanie.
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Gmina zdaje sobie sprawę, że nie ma skutecznego i szybkiego progra-
mu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym. Osoby, które 
pytają: dacie mi mieszkanie za 5 lat, co ja mam do tego czasu zrobić?, są w pierw-
szej kolejności odsyłane do miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Niestety 
muszą sobie poradzić do czasu otrzymania mieszkania. Mimo to respondenci 
podkreślają, że ważne jest, aby zrozumieć sytuację beneficjenta i pomóc mu 
znaleźć rozwiązane, choćby i tymczasowe.

Samorządowcy w ramach rozmowy zaznaczają, że postawa benefi-
cjentów wobec gminy nie zawsze jest „roszczeniowa”. Urzędnicy spotykają 
wiele osób, które mimo złej sytuacji rozumieją, że gmina nie jest im w stanie 
pomóc w danym momencie: (…) są i postawy roszczeniowe, ale są też postawy, 
które rozumieją, że gmina nie jest z gumy i nie naciągnie rzeczywistości do ich 
oczekiwań. Są osoby niecierpliwe. Ta niecierpliwość rośnie w miarę zbliżania się 
daty udzielenia pomocy mieszkaniowej (…) przychodzą raz na kwartał, raz na 
miesiąc, bo już są niecierpliwe, kiedy będzie. Co jest oczywiście naturalne.

Samorząd – inne jednostki samorządu terytorialnego

Respondenci w czasie rozmowy podkreślali, że z ich punktu widzenia 
współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jest bardzo 
istotna. Obecnie tego rodzaju kooperacja jest niestety ograniczona. Jedną 
z form takiej współpracy jest Unia Metropolii Polskich, dzięki której każde 
miasto ma możliwość przedstawienia na forum swoich propozycji zmian 
w zakresie funkcjonowania samorządów w Polsce. Na bazie zgłaszanych 
propozycji konstruowane są wspólne postulaty określone tematycznie. 
Wadą tej formy relacji jest ograniczenie kontaktów do osób piastujących 
najwyższe stanowiska w ramach poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego. Przedstawiciele gminy wskazywali, że potrzebny byłby rów-
nież przepływ informacji na niższych szczeblach hierarchii organizacyjnej: 

(…) bo nawet jeśli prezydent gdzieś pojedzie i ma jakieś informacje, to 
my niekończenie musimy się o nich dowiedzieć. Niekoniecznie na bieżąco. Raz 
na kwartał (…) Może jakieś kongresy? To też byłoby niezłe, bo pozwoliłoby na 
jakąś wymianę informacji.
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Samorząd - NGO

Przedstawiciele urzędu widzą konieczność łączenia działań prowadzo-
nych przez gminę z działaniami organizacji pozarządowych. Dostrzegają 
potrzebę nawiązywania współpracy i doceniają wiedzę oraz doświadczenie 
trzeciego sektora. Zdaniem respondentów NGO powinny przede wszystkim 
zajmować się pomocą osobom wykluczonym. Samorządowcy podkreślają, 
że organizacje pozarządowe mogą wspierać beneficjentów do momentu 
otrzymania przez nich pomocy mieszkaniowej. Podkreślany jest fakt, że orga-
nizacje dysponują stosunkowo niewielkimi środkami i możliwościami popra-
wy sytuacji mieszkaniowej: Ja nie wyobrażam sobie, że organizacja społeczna 
spowoduje zmianę polityki mieszkaniowej, która zwiększy podaż. Natomiast 
budowanie solidarności społecznej, ale też powiązanie aktywności osobistej, np. 
trening umiejętności społecznych, to rola dla NGO.

Zadaniem wyznaczanym przedstawicielom trzeciego sektora jest także 
angażowanie wspólnot mieszkaniowych do różnych działań związanych z te-
matyką mieszkalnictwa. Według urzędników jest to dla nich samych trudne 
zadanie, w związku z tym chętnie widzieliby NGO w roli kompetentnego 
mediatora społecznego, który aktywnie współpracowałby ze wspólnotami 
mieszkaniowymi: (…) są mediatorami społecznymi, organizuje się czyny oby-
watelskie, czyli włącza się tą okoliczną ludność do takiej fizycznej pracy na rzecz 
otoczenia, w którym zamieszkują.

Dodatkowym zadaniem NGO, które wyróżniają przedstawiciele samo-
rządu, jest lobbing na rzecz konkretnych rozwiązań w obszarze polityki miesz-
kaniowej oraz szeroko rozumiana działalność rzecznicza: (…) też byłaby rola 
dla organizacji pozarządowych w formie jakiegoś lobby być może w Sejmie, albo 
w Senacie, gdzie można po prostu pewne działania wskazywać też odpowiednim 
ministerstwom. Może niekoniecznie ministrom, bo oni być może nie mają czasu. 
Ale dyrektorzy departamentów, czy inne osoby w ministerstwach odpowiedzial-
ne za podobne sprawy.
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Perspektywa przedstawicieli NGO

Respondenci, z którymi przeprowadzono wywiad, zarówno pracują 
z osobami bezdomnymi, jak i koordynują współpracę poszczególnych pod-
miotów pracujących na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze 
względów mieszkaniowych. Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, region ich działania, wyróżnia się na tle całego kraju – to właśnie w nim 
realizowane są innowacyjne rozwiązania polityki mieszkaniowej. Organiza-
cja stara się inicjować i brać czynny udział w spotkaniach przedstawicieli 
różnych środowisk na rzecz poprawy sytuacji osób wykluczonych. Celem 
tych spotkań jest integracja osób zajmujących się tematyką bezdomności 
tak, aby mieli oni szansę na podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz 
poglądami. Efektem współpracy NGO oraz instytucji publicznych związanych 
z bezdomnością jest powstawanie wspólnego zdania na temat potrzebnych 
rozwiązań.

Beneficjenci

Za kluczowy problem w obszarze polityki mieszkaniowej uznaje się 
bezdomność. Mimo że to temat szczególnie poważny, przedstawiciele NGO 
uważają, że obecnie podejmowania działania są nieefektywne i zajmowanie 
się nim nie przynosi oczekiwanych efektów. Dotychczasowe działania w zakre-
sie bezdomności były skoncentrowane na zapewnieniu schronienia i wyży-
wienia, a nie na usamodzielnianiu się. Dopiero od niedawna podejmuje się 
temat wychodzenia z bezdomności.

Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowej beneficjenci zgłasza-
jący się po pomoc zwracają się w pierwszej kolejności, by uzyskać schronienie 
i wyżywienie, zaś kwestie związane z ich ogólną sytuacją życiową schodzą na 
dalszy plan: (…) paradoksalnie osoby, które zgłaszają się po pomoc nie zgłaszają 
się po pomoc, żeby im pomóc wrócić do społeczeństwa. Oni się zgłaszają najczęś-
ciej, żeby im pomóc bo nie mają gdzie mieszkać. I dla nich ta pomoc oznacza 
dach nad głową i jakieś wyżywienie, czyli bieżące utrzymanie. To jest najczęściej 
pierwsza zgłaszana potrzeba.
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Przedstawiciele NGO zwracają także uwagę, że osoby wykluczone bar-
dzo często nie są świadome przyczyn swojej bezdomności. Istnieje cała gama 
problemów społecznych, które są marginalizowane przez ogół społeczeń-
stwa, a które zwiększają ryzyko utraty mieszkania. Zaliczyć do nich można 
m.in. starość, złą sytuację zdrowotną, uzależnienia oraz bezrobocie. Osoby 
wykluczone nie zgłaszają się po pomoc wtedy, gdy mają kłopot z którymś 
z powyższych zjawisk. Oczekują interwencji publicznej dopiero w momencie, 
kiedy utracą mieszkanie. Aby przeciwdziałać bezdomności należy więc dążyć 
do zapobiegania utraty lokalu mieszkalnego na etapie pojawienia się pierw-
szych sygnałów związanych z wykluczeniem społecznym. Koszty interwencji 
publicznej mogłyby być dzięki tym działaniom niższe i pozwoliłyby na ograni-
czenie pogłębiającej się marginalizacji.

Celem działań instytucji publicznych oraz pozarządowych powinno być 
dążenie do tego, by osoba bezdomna, zwłaszcza długotrwale, usamodzielniła 
się i stała się na nowo członkiem społeczeństwa. Zapewnienie tym osobom 
lokum jest niezwykle istotną kwestią, ale stanowi jedynie jeden z elementów 
modelowej interwencji publicznej. Dużo ważniejsze jest wyposażenie osoby 
wykluczonej w umiejętności, które będą pozwalały na samodzielne funkcjo-
nowanie, np. walka z nałogiem, gospodarowanie finansami, praca, odnowie-
nie więzi rodzinnych.

Zdaniem NGO dodatkową kwestią, która dotyczy beneficjentów związa-
na jest odpłatnością za przekazywaną im pomoc. W analizowanym mieście od 
wiosny 2015 roku osoby bezdomne, które mają dochód, muszą płacić za usłu-
gi, które oferują im instytucje pomocy społecznej np. noclegownie. Spotyka 
się to z dużym niezadowoleniem, ponieważ osoby bezdomne posiadające 
dochód niechętnie przeznaczają część swoich zarobków na opłacenie usług 
placówek. Z tego względu w przypadku, kiedy mają możliwość podjęcia pra-
cy, pracują nielegalnie albo też w ogóle nie pracują. Sytuacja ta – w opinii 
respondentów – wynika z wieloletniego przystosowania się do zjawiska nie-
odpłatności za usługi instytucji pomocy społecznej. Zdaniem respondentów 
pomoc mieszkaniowa powinna być odpłatna: (…) uważam, że generalnie 
wszystkie usługi powinny być odpłatne, z tym zastrzeżeniem, że te osoby potrze-
bujące powinny mieć kapitał, pewną pulę zasiłkową, którą mogliby na te kwestie 
przekazywać (…) właściwsze byłoby, gdyby dana osoba otrzymywała zasiłek np. 
w wysokości 600 zł i była zobowiązana do odpłatności. I do niej należy wybór, czy 
jesteś tu czy jesteś tam.
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Jednocześnie, według przedstawicieli NGO, o ile beneficjenci nie są 
skłonni do uiszczenia opłat za pobyt w placówce, o tyle część z nich chętnie 
płaciłaby za własny pokój lub mieszkanie. Dlatego też trzeba wyjść naprzeciw 
osobom wykluczonym i zaoferować im lokal. Beneficjent programu począt-
kowo partycypowałby w kosztach utrzymania lokalu, a po określonym czasie, 
przeniesiono by na niego wszystkie koszty związane z mieszkaniem. Roz-
wiązanie to ułatwiłoby powrót osób wykluczonych do społeczeństwa dzięki 
stopniowemu usamodzielnianiu się.

NGO a polityka mieszkaniowa

Organizacja pozarządowa uznaje, że nie ma bezpośredniego wpływu 
na politykę mieszkaniową. Wpływ ten można mieć jedynie w sytuacji, gdy sa-
memu posiada się, pozyskuje lub buduje mieszkania. Tymczasem NGO może 
jedynie brać udział w debacie o polityce mieszkaniowej miasta. Mimo to 
respondenci deklarują poczucie pośredniego wpływu na to, co robią władze 
samorządowe: (…) jesteśmy zapraszani do wszystkich dyskusji, postrzegani jako 
ciało doradcze, opiniujące. Tu prawie się decyzji bez NGO nie podejmuje w tema-
tyce bezdomności.

Wśród realizowanych na rzecz polityki mieszkaniowej zadań organizacja 
stara się promować różne idee, rozwiązania oraz dobre praktyki – zarówno te 
pochodzące z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy. W ramach 
tych działań NGO przekazuje swoją wiedzę innym organizacjom pozarządo-
wym i zachęca je do korzystania z poszczególnych rozwiązań. Przykładem 
może być tutaj dążenie do upowszechnienia idei zagwarantowania osobom 
bezdomnym lokalu mieszkalnego. Ich zdaniem, takie rozwiązanie jest znacz-
nie bardziej efektywne niż umieszczenie osoby wykluczonej w placówce 
opieki społecznej.

Elementem po części kształtującym politykę mieszkaniową są też pro-
gramy prowadzone przez przedstawicieli NGO. Respondenci prowadzą i nad-
zorują innowacyjne projekty w zakresie wychodzenia z bezdomności. Jednym 
z takich projektów jest udostępnianie osobom bezdomnym lokali mieszkal-
nych zamiast umieszczania ich w placówkach. W ramach tego działania NGO 
udziela rocznego wsparcia finansowanego w utrzymaniu mieszkania. Jest to 
kwota do 500 zł miesięcznie i stopniowo się ją zmniejsza. Wysokość pomocy 
oblicza się na podstawie dochodu oraz kosztów mieszkania. Obecnie trwają 
również przygotowania do uruchomienia programu Najpierw mieszkanie. Pro-
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gram dąży do bezpośredniego przekazania mieszkania osobie „z ulicy”. Jest to 
rozwiązanie nowatorskie i ma charakter pilotażowy. Jego celem jest zbadanie 
skuteczności wspomnianej metody na polskim gruncie.

Relacja NGO - samorząd

Przedstawiciele NGO pozytywnie oceniają swoją relację z samorzą-
dem. Urzędnicy są cenieni za elastyczność działania, otwartość i gotowość 
do współpracy przy tematach dotyczących bezdomności: Bardzo otwarci na 
działania, bo program, który realizujemy to za środki gminne. Program przesuwa 
bezdomnych w kierunku mieszkań i samodzielności. Gmina zdecydowała się na 
taki konkurs, a więc przekonuje ich. Do NGO teraz należy takie działanie, aby 
pokazać, że potrzeba jeszcze więcej środków (…) Albo żeby ciężar ich dystrybucji 
się zmienił.

Respondenci zwracali też uwagę na to, że obecnie bardzo duża liczba 
podmiotów pozarządowych i publicznych zaangażowana jest w pracę na 
rzecz rozwiązywania problemu bezdomności: służby mundurowe (straż, 
policja), przedstawiciele służb medycznych (szpital, pogotowie ratunkowe), 
pracownicy NGO działający na rzecz bezdomnych (schroniska), a także sieć 
mniejszych organizacji, których działania są związane z tematem bezdomno-
ści, jak choćby jadłodajnie czy banki żywności. Z ramienia jednostek samorzą-
du terytorialnego są to: MOPS, Wydział Rozwoju Społecznego, rzadziej Urząd 
Marszałkowski, niekiedy Urząd Wojewódzki podczas zimowej interwencji 
kryzysowej. Pomimo znacznej liczby interesariuszy, stosunkowo niewielu 
przedstawicieli instytucji uczestniczy w spotkaniach inicjowanych przez NGO.

W relacjach między samorządem a NGO respondenci dostrzegają obszar, 
który – ich zdaniem – powinien zostać zagospodarowany przez organizacje 
pozarządowe. Uwzględnia on edukację samorządów w zakresie nowatorskich 
rozwiązań mieszkaniowych. Edukowanie powinno polegać przede wszystkim 
na pokazywaniu dobrych praktyk i nakłanianiu gmin do ich zastosowania. 
Ważnym elementem jest tu również prezentowanie możliwości obniżenia 
kosztów prowadzonych działań: (...) oni szacują koszty i dla nich najlepszą opcją 
jest ta, która jest tańsza, ale też pokazując tańszą trzeba pokazywać, że ona jest 
tańsza w perspektywie długoterminowej, czyli że ona nie jest tańsza dzisiaj – jutro 
ten budżet będzie niższy, ale już w kolejnych latach możemy mieć oszczędności.
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Identyfikacja luk i barier uniemożliwiających efektywną realizację
polityki mieszkaniowej oraz propozycje rozwiązań

Wśród luk i barier uniemożliwiających efektywną realizację polityki 
mieszkaniowej w środowisku lokalnym pracownicy NGO wskazują przede 
wszystkim ograniczony budżet władz publicznych oraz organizacji poza-
rządowych, który jest przeznaczany na pomoc osobom wykluczonym lub 
zagrożonych wykluczeniem z powodów mieszkaniowych: Żeby pracować na 
rzecz, trzeba mieć budżet. Inaczej to ciągłe szukanie środków. Posiadane środki 
są nieadekwatne do tego, co chcieliby robić: prowadzenie grup dyskusyjnych 
o polityce społecznej, rozwój badań społecznych, projekty edukacje oraz 
kampanie społeczne.

Zdaniem respondentów, dodatkowym elementem utrudniającym 
pracę na rzecz osób bezdomnych jest stereotypowe nastawienie niektórych 
decydentów oraz społeczności lokalnej. Według przedstawiciela organizacji 
pozarządowej, samorząd ma złe podejście do kwestii budowania mieszkań 
socjalnych. Często władze lokalne nie chcą przyjrzeć się realnym potrzebom 
osób wykluczonych, są bowiem przyzwyczajone do rozwiązywania proble-
mu bezdomności wyłącznie poprzez umieszczanie tych osób w placówkach 
opieki społecznej, które zapewniają miejsca noclegowe. Działania te nie 
naprawiają jednak rzeczywistych problemów osób wykluczonych. Według 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędnicy (...) nie chcą się pochy-
lić nad kwestią mieszkaniową. Mieszkanie to towar luksusowy, więc jak można 
utrzymywać bezdomnych? Dodatkowym utrudnieniem jest negatywny sto-
sunek mieszkańców gminy do wydatków przeznaczonych na rzecz przeciw-
działania bezdomności polegających na zapewnieniu osobom wykluczonym 
lokalu mieszkaniowego: Bezdomny ma dostać mieszkanie? Naturalny sprzeciw!

Dużą przeszkodą w rozwiązywaniu problemów polityki mieszkaniowej 
jest zjawisko nazywane przez respondentów „spychologią”, czyli zrzucaniem 
obowiązków na inny podmiot lub inne osoby. Rząd deleguje zadania samo-
rządowi, samorząd deleguje na NGO: niektóre samorządy w bardzo nikłym 
stopniu realizują swój obowiązek zapewnienia schronienia, przekazując organi-
zacjom 1/3 kosztów utrzymania, oczekując, że resztę zapewnią sobie sami. Kto 
może, spycha problemy niżej. Jednocześnie za przekazywanymi zadaniami 
nie idą wystarczające zasoby, w tym środki finansowe. Tym samym obecny 
system pomocy społecznej jest niewydolny, ponieważ wszystko leży na 
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barkach samorządowców: do gminy po mieszkania zwracają się organizacje 
nie tylko zajmujące się bezdomnością, ale również niepełnosprawnością, pieczą 
zastępczą, etc. A system jest nieprzygotowany, jest kolejka. Potrzeb jest tak dużo, 
że gmina nie jest przygotowana.

Przedstawiciele NGO wskazywali również na problem braku silnego 
lobby, które mogłoby wymusić na ustawodawcy wprowadzenie niezbędnych 
zmian w polityce mieszkaniowej. Dodatkową trudnością jest brak polityków, 
którzy znają się na tematyce bezdomności. Tym samym nie ma osób, które 
mogłyby profesjonalnie reprezentować środowisko osób wykluczonych 
przed rządem.

Przedstawiciel organizacji pozarządowej zwrócił także uwagę na ko-
nieczność przeprowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych dla dzien-
nikarzy zajmujących się kwestiami społecznymi. Poprzez współpracę z media-
mi możliwe byłoby nagłośnienie historii osób bezdomnych, a także pokazanie 
skali absurdu niektórych sytuacji i procedur, np. możliwości eksmitowania do 
ogrzewalni. Edukacja środowiska dziennikarskiego pozwoliłaby również na 
wyedukowanie społeczeństwa, do którego powinien być skierowany nastę-
pujący przekaz: (...) osoby bezdomne to nie tylko osoby na ulicy. Społeczeństwo 
nie widzi takich osób. Bezdomność to inna grupa, czasem trudno ją rozpoznać. 
Obywatele powinni być świadomi, że problem bezdomności jest problemem 
wielopłaszczyznowym, a osoby pozbawione mieszkania często znalazły się 
w tej sytuacji zupełnie przypadkowo i nie z własnej winy, tymczasem w Polsce 
osoby wykluczone mieszkaniowo są silnie stygmatyzowane.

Zdaniem respondentów, w Polsce brakuje kompleksowego podejścia 
systemowego do tematyki bezdomności oraz szeroko rozumianej pomocy 
mieszkaniowej i społecznej. Pracownicy NGO wskazują, że kluczowe jest holi-
styczne podejście do tego obszaru. Wypracowanie efektywnych i skutecznych 
rozwiązań systemowych wymaga współpracy i zaangażowania podmiotów 
mających uprawnienia w tej kwestii: (...) pomoc osobom wykluczonym to nie 
tylko nurt pomocy społecznej, to także zdrowie, sądownictwo, zatrudnienie i edu-
kacja. To kilka ministerstw. A nie tylko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
W mieście to też osobne obszary. Pomaganie to wielowątkowość. Skuteczność 
działania to połączenie tych wszystkich obszarów.

Według NGO dobrym przykładem wychodzenia naprzeciw nowym 
trendom w obszarze pomocy mieszkaniowej jest gmina Nowe – znajdująca 
się w województwie kujawsko-pomorskim. Od 2 lat realizuje ona wcześniej 
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wspomniany program mający na celu uniknięcie umieszczenia osób bezdom-
nych w placówkach opieki społecznej na rzecz wynajmowania im lokali miesz-
kalnych. Osoby objęty programem mają ponadto zagwarantowane wsparcie 
specjalistów (m.in. psychologów, doradców zawodowych). W gminie znajduje 
się także sklep społeczny, w którym pracują beneficjenci programu. Część wy-
pracowanego zysku przeznacza się np. na opał do mieszkań przeznaczonych 
dla osób bezdomnych, a część na wynagrodzenia pracowników.

Za przykład dobrej praktyki uznaje się również streetworking zapew-
niający bezpośredni kontakt z osobami wykluczonymi. W ramach tej pracy 
osoby bezdomne są zachęcane do skorzystania z dostępnych form wsparcia. 
Pozytywnie oceniane są także działania asystentów osób bezdomnych pra-
cujących na rzecz ich usamodzielniania się. Praca asystentów pozwala na 
nawiązanie trwalszej relacji z wykluczonymi.

Perspektywa osób z problemami w zakresie mieszkalnictwa
Sytuacja pierwsza

Mężczyzna, lat 50+, bezdzietny. W wyniku rozwodu z żoną musiał opuś-
cić mieszkanie, które należało do jego teściowej. W roku 1997 otrzymał nakaz 
eksmisji. W tym samym czasie MOPS wysłał do niego korespondencję, w której 
zaproszono go do placówki, aby omówić możliwe formy pomocy. Mężczyzna 
nie skorzystał z propozycji MOPS, ani w tamtym momencie, ani przez kolejne 
11 lat, które spędził na ulicy.

W wyniku pogorszenia sytuacji zdrowotnej konieczna była hospitalizacja. 
Po pobycie w szpitalu niechętnie zwrócił się o pomoc do schroniska Towarzystwa 
Brata Alberta. W początkowej fazie pobytu do samego miejsca oraz pracowni-
ków podchodził nieufnie. Już wcześniej świadomie unikał kontaktu z systemem 
pomocy społecznej. Wynikało to głównie z negatywnych opinii pojawiających 
się „na mieście”. Obiegowa opinia mówi o złym stanie schronisk, bezdusznej po-
stawie pracowników (także MOPS), niejasności, co do otrzymywania zasiłków: 
mówi się dużo nieprawdy, ale mieszkańcy są wrażliwi, są mało oporni, wierzą w co 
się mówi, informacje od drugiego człowieka z ulicy są najważniejsze.

Z czasem relacje z pracownikami schroniska stawały się coraz bardziej 
przyjazne. Jak mówi mężczyzna: (...) może to za duże słowo, ale wreszcie ktoś 
we mnie dostrzegł człowieka, ludzie dostrzegli, że mam zainteresowania i zaczęli 
o nich ze mną rozmawiać. Jego aktywność życiowa zaczęła się poprawiać, 
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przy wsparciu pracowników założył klub rowerowy (wycieczki rowerowe to 
pasja respondenta). Mężczyzna w czasie rozmowy kilka razy podkreślał, że 
w wyjściu bezdomności znaczenie ma nie tyle sam system czy oferowana for-
ma wsparcia, ile umiejętne znalezienie wspólnego języka i nawiązanie relacji 
między przedstawicielem NGO czy Opus a osobą wykluczoną.

Według respondenta w życiu każdego człowieka przychodzi moment, 
gdy zastanawia się, co powinien dalej uczynić ze swoim życiem. Moment ten 
powinien zazębić się ze spotkaniem odpowiedniego człowieka: w moim przy-
padku tak się zadziało. Po rocznym korzystaniu ze schroniska, zaproponowano 
mu udział w programie usamodzielniania się. W zamian za pomoc starszej 
kobiecie mógł mieszkać w jej mieszkaniu: I wtedy zaczął się 5-letni okres, kiedy 
nikt już nie podawał mi niczego na tacy, przestałem być bezdomny.

Od 5 lat mieszka w pokoju wynajmowanym w centrum miasta, z którego 
pochodzi (mieszkanie, z którego został eksmitowany, znajduje się nieopodal). 
To mieszkanie dzieli z dwiema innymi rodzinami. Lokatorzy dysponują wspól-
ną kuchnią i łazienką. Mężczyzna wynajmuje dość duży pokój z dostępem 
do Internetu. Samodzielnie znalazł lokum i dopełnił wszystkich formalności 
związanych z podpisaniem umowy najmu. W mieszkaniu brakuje mu jedynie 
ciszy i odosobnienia.

Respondent podkreśla, że choć jest zadowolony z obecnych warunków 
mieszkaniowych, to chciałby posiadać własne mieszkanie. Na mieszkanie 
socjalne czeka od 5 lat. Nie miał trudności przy wypełnianiu wniosków, robił 
to samodzielnie. Aspekty formalne nie stanowią dla niego problemu. Mimo to 
przyznaje, że wizyty w urzędzie były traumatyczne z uwagi na protekcjonalne 
i nieprofesjonalne zachowanie urzędników: To taki brak partnerstwa. Człowiek 
odpowiada mi „nie”, bo nie. Traktuje mnie jak bezradne dziecko, mimo, że nie 
jestem już bezdomny. Od dłuższego czasu nie podejmuje w tym zakresie żad-
nych działań, czekając na swoją kolej w przyznawaniu mieszkania. Twierdzi, 
że długi czas oczekiwania oraz nieprzychylna postawa urzędników wywołały 
w nim poczucie rezygnacji i niechęć do podejmowania kolejnych aktywności.

W chwili obecnej mężczyzna pracuje zawodowo i aktywnie uczestniczy 
w pomocy innym bezdomnym. W chwili, gdy miał przejściowe trudności ze 
zdobyciem pracy, korzystał z usług MOPS, który pomagał mu w opłaceniu 
czynszu za mieszkanie. Stara się zabierać głos w dyskusjach na temat miesz-
kalnictwa dla bezdomnych, angażuje się w pracę na stołówce oraz przy zbiór-
ce żywności. 



167

MieSzkAlnictWo W PolSce

Uważa, że ma wielkie szczęście, bo spotkał na swej drodze odpowiednie 
osoby: pomoc społeczna jest jak paleta z farbami, trzeba próbować wszystkich 
możliwych metod, tak jak kolorów. Jednocześnie ma świadomość, że do wielu 
osób pomoc nie dociera. Jak mówi, wielu ludziom udałoby się wyrwać z bez-
domności, gdyby tylko zmienić ich nastawienie wobec pomocy społecznej 
oraz NGO.

Sytuacja druga

Mężczyzna, lat 50+. Stał się bezdomny w 2006 roku, kiedy jego siostra 
wymeldowała go ze wspólnie dzielonego mieszkania. Powodem wymel-
dowania był fakt, że mężczyzna nie przebywał w mieszkaniu: stwierdziła, że 
ten pokój stoi pusty. W pokoju zamieszkała jego siostrzenica. Mężczyzna nie 
był świadomy, że został wymeldowany, dowiedział się o tym przypadkowo 
w 2009 roku, podczas wymiany dowodu osobistego.

W tym czasie mężczyzna mieszkał ze swoją partnerką (i jej bratem), 
ale nie był u niej zameldowany. Partnerka zginęła w wypadku, zaś jej brat 
nakłonił mężczyznę do wyprowadzki. Od tego momentu stał się bezdomny. 
Tułał się: (...) z miejsca na miejsce. Na działkach ogrodniczych mieszkałem 3 lata, 
ale nie było tam komfortowych warunków, szczególnie zimą. Trafił do szpitala 
z zapaleniem kręgosłupa, pomieszkiwał również w noclegowni, którą opuścił. 
Przez 2 lata mieszkał w namiocie z kolegą. Wtedy odmroził sobie nogi (ma 
amputowane 2 palce u stóp). Obecnie ma stwierdzony umiarkowany stopień 
niepełnosprawności i trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ jego stan zdro-
wia pogarsza się.

 
Pomysł na korzystanie z pomocy rozpoczął się od córki jego zmarłej 

partnerki. Spotkała mężczyznę na ulicy i powiedziała: że tak nie może być, że 
musi o siebie zadbać. Zaczął więc korzystać z pomocy pracownika socjalnego, 
który poinformował go o możliwościach wsparcia finansowego. NGO pomo-
gło mu, jak mówi, w kilku aspektach m.in. podpisali kontrakt na pomoc finan-
sową trwającą przez okres 9 miesięcy (co kwartał dotacja ulega zmniejszeniu).

Mężczyzna stwierdza, że dzięki realizowaniu wyznaczonego planu, 
współpraca z NGO może być kontynuowana: Z mojej strony dużo zrealizowa-
łem tego planu, ponad 100%, to plan w kierunku usamodzielnienia się, zadba-
nia o siebie, jestem alkoholikiem niepraktykującym, uczestniczę w terapii, ten 
podstawowy etap mam za sobą. Terapia jest wskazywana jako kluczowy etap 
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w procesie usamodzielniania się: gdyby nie ta terapia, to nie wiem jakby się 
skończyło. Respondent podkreśla, że dużo zależy od osoby, która zgodziła się 
wziąć udział w programie. Kluczowe są przy tym samodzielność i samozapar-
cie – jednak niemożliwe do wypracowania, bez dopingu ze strony pracowni-
ków NGO lub MOPS.

Projekt usamodzielnienia się uwzględnia wynajmowanie pokoju. 
Mężczyźnie udało się zrealizować ten krok. Wynajmuje pokój w mieszkaniu 
na wolnym rynku (znalazł je samodzielnie). Jest to możliwe dzięki zasiłkowi, 
który dostaje (529 zł zasiłku, wynajem pokoju 400 zł) oraz pomocy NGO. 
Ma możliwość korzystania z łazienki i WC. Nie może korzystać z kuchni, ale 
posiada mikrofalówkę, w której podgrzewa sobie posiłki. Uważa, że warunki 
mieszkaniowe mu służą, ponieważ dzięki nim nie ma kontaktu z kolegami, 
którzy mają problem z nadużywaniem alkoholu.

Zdaniem mężczyzny znalezienie pomocy (społecznej) jest możliwe, jeśli 
ktoś wykazuje zainteresowanie i inicjatywę: jeżeli ktoś chce, to znajdzie pomoc. 
NGO wspiera respondenta nie tylko finansowo, ale także merytorycznie: 
urzędowe formalności przerastają moje możliwości. W celu uzyskania porady 
kontaktuje się z asystentem, z którym konsultuje wiele spraw, także tych zwią-
zanych ze znalezieniem potencjalnej pracy. Mężczyzna znajduje się na liście 
oczekujących na mieszkanie socjalne. Jak mówi jest 1700-ty w kolejności: 
(...) ale ta kolejność może się zmienić, bo co roku robią weryfikację tej listy.

Respondent nie analizował tego, jak wygląda wychodzenie z bezdom-
ności: dopiero jak wytrzeźwiałem, zacząłem świat inaczej widzieć. Jednocześnie 
ma poczucie, że dużo zrobił, żeby wyjść z tego błędu, który popełnił. Obecnie 
koncentruje się na teraźniejszości, ale stara się patrzeć w niedaleką przyszłość.

Sytuacja trzecia

Mężczyzna, lat 50+. Z powodu konfliktu z żoną oraz synami zmuszony był 
do opuszczenia mieszkania. Wyprowadził się do mieszkania wynajmowane-
go, które zmieniał trzykrotnie. Najdłużej, bo aż trzy lata, przebywał w ostatnim 
z mieszkań, które współdzielił z kolegą ze względu na niższe opłaty. W czasie 
wykonywania pracy w elektrociepłowni dostał zawału. Pobyt w szpitalu oraz 
niezdolność do pracy sprawiły, że stracił stałe zatrudnienie. Przez pewien czas 
podejmował prace o charakterze tymczasowym, ale ze względu na fizyczne 
ograniczenia zmuszony był je przerwać.
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W czasie pobytu w szpitalu mężczyzna został poinformowany przez 
pracownika socjalnego szpitala o możliwości wsparcia ze strony jednostki 
pomocy społecznej. Podczas wizyty w MOPS, urzędniczka zaproponowała 
respondentowi pobyt w schronisku w innym mieście, z czego korzystał przez 
2 lata. Mimo to mężczyzna negatywnie wspomina zarówno kontakt z pracow-
nikiem pomocy społecznej: nie przedstawiała żadnych alternatyw, albo wyjazd 
albo nic, jak i sam pobyt w schronisku: ośrodek był rozkradany. Po dwóch latach 
w MOPS zmienił się pracownik socjalny, który zaproponował mężczyźnie po-
wrót do miasta. Mężczyzna wrócił do schroniska znajdującego się na terenie 
pierwotnego miejsca zamieszkania.

Aktualne warunki mieszkaniowe mężczyzna ocenia jako znośne. To 
pokoje czteroosobowe, jest stołówka, nie ma robactwa, taka mała stabilizacja. 
Mężczyzna jest niezadowolony, ponieważ ze względu na wysokość zarobków 
(728 zł miesięcznie), zmuszony jest do uiszczania opłaty na rzecz schroniska. 
Uważa, że mu się to nie opłaca: Jeżeli mam pracować, żeby tu egzystować, to 
wolę nie pracować. Obliczył, że zostawałoby mu więcej pieniędzy, gdyby ko-
rzystał z zasiłku i nie pracował.

Respondent złożył podanie o mieszkanie socjalne, jednak nie wierzy 
w jego pozytywne rozpatrzenie. Uważa, że Polska to kraj, który w większym 
stopniu interesuje się potrzebami imigrantów niż obywatelami. Jego zda-
niem brakuje puli mieszkań dla ludzi takich jak on, którym podwinęła się 
noga. Według mężczyzny również NGO nie oferuje efektywnej pomocy 
mieszkaniowej. Przedstawił organizacji dwa rozwiązania swojej sytuacji 
mieszkaniowej, jednak żadna z nich nie spotkała się z przychylnością: (1) za 
środki NGO wyremontuje pustostan, w którym zamieszka; (2) za pieniądze 
NGO wyremontuje altanę na działkach i w niej zamieszka, zostając działko-
wiczem za opłatą około 400 zł rocznie.

Mężczyzna nie jest zainteresowany możliwością wynajmowania pokoju 
i korzystania z dopłaty MOPS. Nie jest również zainteresowany pracą „na śmie-
ciowej umowie”. Z powodu aktualnej sytuacji życiowej nie planuje przyszłości: 
Na razie jestem w ośrodku, trudno powiedzieć, co stanie się później. Nie wiem, 
kiedy umrę.
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Wnioski z wywiadów z osobami wykluczonymi

Przeprowadzone rozmowy z osobami wykluczonymi społecznie ukazu-
ją złożoność sytuacji, w których znajdują się osoby dotknięte trudnościami 
życiowymi. Do wzmożenia tych trudności dochodzi zazwyczaj w momencie, 
gdy zostają pozbawione mieszkania, miejsca dającego im przede wszystkim 
stabilizację życiową i możliwość aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie 
nawet w obliczu choroby czy braku pracy. Przedstawione historie pokazują, że 
wyrwanie się z „zaklętego kręgu ubóstwa” jest możliwe, choć wymaga wysiłku 
i pomocy osób reprezentujących instytucje publiczne.

Przełamanie barier i dotarcie z pomocą do osób zagrożonych lub 
dotkniętych wykluczeniem mieszkaniowym może stać się efektywniejsze, 
jeśli zostanie w tym procesie uwzględniona struktura zależności podmiotów 
biorących w nim udział. Wydaje się bowiem, że jednym z głównych źródeł 
nieporozumień między osobami wykluczonymi a przedstawicielami instytucji 
pomocowych, jest brak znajomości specyfiki poszczególnych środowisk zaan-
gażowanych w działania związane z polityką mieszkaniową. Cykliczna iden-
tyfikacja barier utrudniających współpracę z beneficjentami przyczyniłaby 
się do całkowitej lub przynajmniej częściowej poprawy komunikacji. Byłoby 
to zadanie samorządów. Udzielanie informacji w sposób jasny, klarowny, wy-
czerpujący i dostosowany do poziomu wiedzy rozmówcy znacząco ułatwiło-
by przeprowadzenie całej procedury ubiegania się o mieszkanie komunalne 
lub socjalne. Z drugiej strony informowanie osób wykluczonych o sposobie 
działania samorządów, konieczności poruszania się w ramach aktów prawych 
oraz egzekwowania zawartych w nich przepisów pozwoliłoby na uprzedmio-
towienie kwestii, a co za tym idzie, oderwanie jej od samej osoby urzędnika, 
by był on postrzegany jako wykonawca działań, a nie ich strażnik.

Drugą ważną kwestią na drodze współpracy z osobami wykluczonymi 
jest dążenie do tworzenia elastycznych rozwiązań w obszarze polityki miesz-
kaniowej. Oznacza to konieczność „szycia na miarę” programów pomocowych 
opierających się o doświadczenia życiowe beneficjentów. Zadaniem strony 
samorządowej i pozarządowej jest włożenie tych doświadczeń w konkretne 
ramy oparte o zasady ułatwiające wyjście z trudnej sytuacji, ale jednocześnie 
dające możliwość samodzielnego decydowania osobom wykluczonym o ich 
dalszych losach. W praktyce sprowadza się to do dopasowywania możliwości 
systemu do potrzeb beneficjentów – nigdy odwrotnie.
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Trzecim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest podmiotowość 
osób wykluczonych. Choć wydaje się to oczywiste, to jednak przeprowadzone 
wywiady zaprzeczają możliwości przyjęcia go a priori. Podmiotowość benefi-
cjentów powinna stanowić fundament procesu pomocowego, gdyż jedynie 
oparcie go o godność osoby ludzkiej i jej przymioty pozwala w sposób właś-
ciwy porządkować hierarchię celów i działań instytucjonalnych. Znaczenie 
tego elementu wykazują chociażby pozytywne wypowiedzi respondentów 
na temat pracy streetworkerów czy asystentów.

Podsumowanie sytuacji mieszkaniowej w mieście A

W mieście A mamy do czynienia z sytuacją, którą można określić jako 
„dynamiczną stagnację”. Powyższy oksymoron wskazuje z jednej strony na 
wysoką aktywność zarówno samorządu, jak i organizacji pozarządowej, 
w kwestii wiedzy o polityce mieszkaniowej, zaś z drugiej strony wskazuje fakt, 
że między posiadanymi zasobami wiedzy a rzeczywistą realizacją polityki 
mieszkaniowej nie zachodzi zależność równomiernego wzrostu. Sytuacja ta 
pociąga za sobą określone korzyści, ale i określone ryzyko.

Sporą zaletą tego stanu jest na pewno fakt, że posiada szeroki ogląd 
polityki mieszkaniowej i nie traktuje jej w oderwaniu od ogólnego kontekstu 
funkcjonowania gminy.

Osadzenie polityk realizowanych przez samorząd zarówno w struktu-
rze wzajemnych relacji, jak i w odniesieniu do specyfiki JST (jego historii, 
tradycji), pozwala w trafniejszy i tym samym efektywniejszy sposób plano-
wać strategię rozwoju miasta. Wypracowanie ogólnej wizji i umiejscowienie 
w niej poszczególnych elementów strategii nie dopuszcza do zaniedbania 
któregokolwiek z nich.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku organizacji pozarządowej. 
Jej prężna działalność w obszarze bezdomności gminy wyróżnia się nie tylko 
na terenie gminy, ale również na terenie całego kraju. Zrozumienie potrzeby 
wprowadzania nowych rozwiązań, podejmowanie starań w zakresie podno-
szenia świadomości obywateli o problemie bezdomności oraz prowadzenia 
działań analityczno-diagnostycznych wskazuje, że organizacja w swoich 
działaniach wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom pracy z osobami 
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dotkniętymi wykluczeniem społecznym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
iż przedstawiciele NGO widzą konieczność postrzegania tematyki mieszkalni-
ctwa w sposób holistyczny, czyli z perspektywy wielu aktorów życia społecz-
nego jednocześnie.

 
Pozytywną stroną istnienia tak wysokiego poziomu aktywności pod-

miotów bezpośrednio angażujących się w kwestie mieszkaniowe jest na 
pewno możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą następ-
nie funkcjonować w kraju jako dobre praktyki. Aktywność tych podmiotów 
w pewnym stopniu wpływa również na poprawę zaangażowania pozostałych 
instytucji związanych tematyką wykluczenia mieszkaniowego. Istotne wydaje 
się w tym momencie pytanie, na ile ta aktywność wpływa na beneficjentów 
pomocy mieszkaniowej i na ile są oni w stanie nadążyć za pojawiającymi się 
zmianami. Należy bowiem pamiętać, że zmiana postaw społecznych ma swoją 
własną dynamikę, która nie zawsze idzie w parze z rozwojem gospodarczym 
czy innowacyjnymi rozwiązaniami.

Ważną kwestią jest też to, że za opisywaną aktywnością nie idą moż-
liwości finansowe i organizacyjne. Mimo dużej otwartości urzędników oraz 
ciekawych propozycji płynących z NGO, brak finansowania działań i w kon-
sekwencji niemożność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych beneficjentów 
powoduje, że potencjał istniejący w gminie ulega stagnacji. Wydaje się, że 
w kontekście prowadzonej analizy ciężar posiadanych zasobów informacyj-
nych obu podmiotów powinien zostać przepracowany przede wszystkim 
przez tych aktorów oraz doprecyzowany, aby wzmocnić poczucie godności 
u osoby wykluczonej. 

Opis sytuacji mieszkaniowej w mieście B
Perspektywa przedstawicieli samorządu

Miasto B liczy ponad 180 tysięcy mieszkańców. Stopa bezrobocia wyno-
si niecałe 6%. Na wydatki związane z mieszkalnictwem poświęcane jest od 5% 
do 15% corocznego budżetu gminy. W ramach tych wydatków m.in. remon-
tuje się lokale socjalne i komunalne, oraz organizuje się rozbiórkę budynków 
będących w złym stanie technicznym. W gminie na osobę przypada średnio 
26 m2 powierzchni mieszkaniowej.
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Rozumienie, rola oraz znaczenie polityki mieszkaniowej

Wywiad zrealizowany został w jednostce budżetowej – zakładzie go-
spodarki mieszkaniowej. Zgodnie z wypowiedzią respondenta, zadaniem jed-
nostki budżetowej jest gospodarowanie i zarządzanie zasobem komunalnym 
(mieszkaniami oraz lokalami użytkowymi), zarządzanie nieruchomościami 
przeznaczonymi do wynajmu, sprzedaż w ramach postępowań przetar-
gowych oraz reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych. 
Urzędnicy pracują przede wszystkim na miejscu, a ewentualną wizję lokalną 
realizują zarządcy budynków.

Gmina definiuje politykę mieszkaniową zgodnie z Ustawą o ochronie 
praw lokatorów. Za priorytetową kwestię uznaje się art. 4 ust. 1 ww. ustawy 
dotyczący obowiązku tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych wspólnoty samorządowej, zapewnienia lokali socjalnych i zamien-
nych, czyli zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich 
dochodach.

Według opinii przedstawiciela gminy, mieszkanie to najważniejsze dobro 
dla ludzi. Dotyczy to wszystkich osób bez względu na ich status majątkowy. 
Tym samym prawo do lokalu mieszkalnego mają również osoby najniżej upo-
sażone. Nadanie tak dużej istotności kwestii posiadania własnego mieszkania 
powoduje deklaratywne uznanie priorytetowości działań w obrębie polityki 
mieszkaniowej. Respondent zaznacza, że miasto dąży do zapewniania miesz-
kań również tym osobom, które mają stosunkowo stabilne dochody. Działa-
nie to realizuje poprzez Towarzystwo Budownictwa Społecznego: Ale miasto 
również myśli o tych osobach, które mają wyższe dochody, żeby te swoje pierwsze 
M3, czy M4, czy M2 dostały bardzo szybko, nie? Żeby mogły w jakiś sposób się 
usamodzielnić.

Prezentowane podejście pokazuje, że polityka mieszkaniowa może być 
traktowana w sposób dość kompleksowy, nie ograniczając się jedynie do rea-
lizacji zadań związanych z zapewnieniem lokali osobom ubogim lub mającym 
trudną sytuację mieszkaniową. Podejście to w znacznej mierze wynika nie tyle 
ze sposobu postrzegania kwestii mieszkaniowej, ile z możliwości, jakie ma 
dane miasto w tym zakresie. 
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Stan faktyczny – realizacja polityki mieszkaniowej przez gminę
Zasób mieszkaniowy

Obecnie zasób mieszkaniowy gminy liczy ok. 13 tysięcy mieszkań ko-
munalnych oraz 176 lokali socjalnych. Rocznie do obiegu powraca około 400 
lokali. Władze samorządowe dysponują przede wszystkim tzw. „mieszkaniami 
z ruchu ludności”, czyli takimi, które stają się dostępne w wyniku migracji lub 
zgonu dotychczasowych beneficjentów. Te mieszkania zostają wyremonto-
wane i udostępniane jako mieszkania socjalne.

Mieszkania socjalne przyznawane są na rok. W trakcie ich użytkowania 
bada się, czy przydzielone lokale są utrzymywane w prawidłowy sposób. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji istnieje możliwość przedłużenia okre-
su najmu na następny rok. Respondent podkreśla, że często w momencie 
zakończenia się okresu najmu występują trudności. Często osoby, które 
zgodnie z prawem powinny opuścić mieszkanie, nie chcą się wymeldować, co 
powoduje, że należy rozpocząć długotrwałą procedurę eksmisyjną: Przy czym 
jedna rzecz, ja muszę mieć lokal wolny od osób i rzeczy. Czyli ja muszę w lokalu 
mieć wszystkie osoby wymeldowane. Jeżeli osoby opuszczające lokal się same 
nie wymeldują, wtedy rusza procedura. Ja muszę poczekać, aż procedura admi-
nistracyjna się zakończy, żeby lokalem zadysponować.

W gminie funkcjonują Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czu-
wające nad realizacją zadań związanych z budową mieszkań czynszowych. 
W chwili obecnej budowane są nowe obiekty mieszkalne, które mają uzupeł-
nić zasób komunalny miasta. Uzyskane w ten sposób mieszkania mają być 
przeznaczone jako lokale zamienne, głównie dla osób wykwaterowanych 
z budynków przeznaczonych do wyburzenia.

Dodatkowo gmina prowadzi aktywną sprzedaż swoich lokali – miesz-
kania po preferencyjnych cenach mogą zakupić kandydaci spełniający 
określone kryterium dochodowe. Respondent deklaruje też, że w ostatnich 
latach zasób mieszkaniowy stopniowo powiększał się poprzez budowę no-
wych lokali. Mieszkania te jednak były przeznaczane głównie dla osób pod-
legających wykwaterowaniu: Czyli pojawiają się budynki nowo wybudowane, 
które uzupełniają ten zasób miasta i wskazywane są jako lokale zamienne przy 
wykwaterowaniach. Szczególnie tutaj dominowało, ze względu na inwestycje 
wykwaterowanie osób z budynków, które musiały być wyburzone. W przyszłości 
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również planowana jest budowa mieszkań, ale plany te nie są jeszcze skon-
kretyzowane: Mogę powiedzieć, że plany są. Natomiast trudno mieć jakąkolwiek 
strategię co do tego zasobu, dlatego, że część najemców wykupuje lokale na 
własność.

Przedstawiciel samorządu podkreśla, że w gminie prace remontowe 
prowadzone są dość dynamicznie i na szeroką skalę. Powracający z obiegu 
naturalnego zasób mieszkaniowy jest w znacznej mierze remontowany. Spo-
śród ok. 400 lokali wracających ponad połowa jest poddawana naprawom. 
Jednocześnie istnieje lista osób oczekujących na remont mieszkania komu-
nalnego. Na chwilę obecną jest ona zamknięta, nikt nowy nie jest dopisywany, 
a widniejący na niej skład potencjalnych beneficjentów nie zmienia się od 
roku 2005. Niedawno wprowadzono uchwałę, która przewiduje otwarcie tej 
listy. Osoba udzielająca wywiadu zaznacza jednocześnie, że w przypadku listy 
osób oczekujących na remont pierwotnie nie brano pod uwagę kryterium 
dochodowego, lecz wpisywano na listę osoby zgłaszające taką potrzebę. Po-
nowne otworzenie listy będzie wiązało się z wprowadzeniem tego kryterium.

Kwestią remontowa dotyczy również mieszkań gminnych znajdujących 
się we wspólnotach mieszkaniowych. Samorząd wpłaca środki na fundusz 
remontowy, co sprawia, że konieczne jest podejmowanie dodatkowych dzia-
łań księgowych i finansowych. Niemniej respondent deklaruje, że warunki 
panujące w budynkach wspólnot są bardzo dobre.

Remontami zawiadują dwie spółki komunalne zarządzające zasobem 
komunalnym, które wybierają wykonawcę remontu. Nie bez znaczenia jest 
tutaj możliwość wykonywania kilku remontów jednocześnie przez wyspecja-
lizowane w danej dziedzinie ekipy pracowników: Nie może być jeden wykonaw-
ca, bo jeden robi mieszkania, jeden robi dachy, jeden robi instalację elektryczną. 
Każdy się w czymś specjalizuje, nie? Zachęcanie wspólnot mieszkaniowych do 
wykonywania remontów postrzega się jako problematyczne ze względu na 
wystawianie faktur/umów i potencjalne problemy w przypadku kontroli urzę-
du skarbowego. Łatwiejsze wydaje się więc samodzielne realizowanie zadań 
przez gminę.

Gmina podejmuje starania, by w każdym budynku wymagającym 
remontu były przeprowadzane naprawy o charakterze kompleksowym: w jed-
nym robię dach, w drugim elewację. Takie działanie wynika z ograniczonych za-
sobów finansowych: gdybym ja zrobiła całe budynki z pieniędzy, to zrobię dwa, 
trzy, a co z resztą? Jednocześnie urzędnik zaznacza, że gmina nie ma możliwo-
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ści naprawienia błędów wcześniejszego ustroju państwa: Wie Pani, zaległości, 
które były za czasów poprzedniego systemu, nie da się nadrobić w ciągu jednego 
roku. Nie ma szans. Także pieniądze, które są łożone na utrzymanie tego zasoby 
są potężne.

Istotną kwestią poruszoną w obszarze remontowym jest edukacja be-
neficjentów w zakresie możliwości naprawczych i modernizacyjnych gminy. 
Respondent podkreśla, że wraz ze swoimi pracownikami dąży do tego, aby 
uświadamiać najemców o tym, że prowadzenie remontów wiąże się z na-
kładami finansowymi, które miasto pozyskuje m.in. z uiszczanych przez nich 
należności: (...) moi pracownicy wiedzą o tym, że musimy ludziom tłumaczyć: 
wpłacacie Państwo czynsze, jeżeli czynszu nie płacicie, to my nie mamy pieniędzy 
na remonty budynków. Więc nie możecie przyjść i powiedzieć, czemu to się i to nie 
robi w budynku.

Procedura ubiegania się o mieszkanie

Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie socjalne tworzy się, zgod-
nie z uchwałą, na podstawie kryteriów dochodowych (dotyczy gospodarstw 
o niskich dochodach). Drugie kryterium obejmuje niezaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych. Wynika ono bezpośrednio z Ustawy o ochronie praw lokato-
rów. Na początku, ze względu na brak precyzyjnego zdefiniowania tego prze-
pisu przez ustawodawcę, gmina postanowiła, że doprecyzuje go samodziel-
nie w ramach uchwały miasta. Zgodnie z uchwałą, osoba o niezaspokojonych 
potrzebach mieszkaniowych to taka, która nie posiada tytułu prawnego do 
lokalu. Definicja została jednak zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich, w wyniku czego przywrócono pierwotny zapis.

Zdaniem gminy pojęcie to jest na tyle szerokie, że może stanowić furtkę 
do działań dla nieuczciwych beneficjentów, którzy chcą choćby posiadać 
więcej niż jedno mieszkanie: Jak przyjdzie do mnie strona, to ja nie wiem, co 
mam powiedzieć tej osobie. Muszę im to wytłumaczyć, ale ja nie wiem, co ja mam 
powiedzieć. Przestaję być rzetelna.

Załącznik do uchwały przewiduje rozpatrywanie wniosków na podsta-
wie punktacji. Wśród osób ubiegających się o lokal najwyżej punktowane jest 
zamieszkiwanie w mieście z zamiarem stałego pobytu, powyżej 5 lat, przebywa-
nie w mieszkaniu, gdzie na osobę przypada 5 lub mniej m2 (np. czterooso-
bowa rodzina mieszkająca na 20 metrach), następnie orzeczenie o stopniu 
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niepełnosprawności oraz opuszczenie rodziny zastępczej lub domu dziecka 
w wyniku uzyskania pełnoletniości. Dodatkowo za każdy rok oczekiwania 
otrzymuje się dodatkowe punkty. Innym istotnym elementem zwiększającym 
szanse na przydział lokalu jest doświadczanie przemocy domowej (koniecz-
nym warunkiem poświadczającym jest orzeczenie sądu).

Uchwała przewiduje także potencjalny metraż: do 35 m2 dla jednej oso-
by, do 40 m2 dla dwóch osób, etc. Ma to uchronić beneficjenta przed trudnoś-
ciami w utrzymaniu lokalu, np. w sytuacji, w której beneficjent wybierze lokal 
powyżej jego możliwości finansowych, a następnie nie będzie go stać na to, 
aby płacić czynsz. Adresy dostępnych mieszkań znajdujących się w posiadaniu 
gminy są udostępniane i wywieszane na specjalnej tablicy w urzędzie. Dzięki 
temu osoby zainteresowane mają możliwość aplikowania o konkretny lokal. 
Dwa razy w tygodniu umożliwia się im wcześniejsze obejrzenie mieszkania, 
zapoznanie się ze stanem technicznym, usytuowaniem, etc. Aplikacje są ukła-
dane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Dany lokal otrzymuje pierwsza 
osoba z listy, a więc ta, która uzyskała najwyższą punktację.

Wprowadzenie możliwości samodzielnego wybierania lokali było po-
dyktowane z jednej strony chęcią wyjścia naprzeciw oczekiwaniom benefi-
cjentów, np. związanych z otrzymaniem mieszkania znajdującego się blisko 
szkoły dla dzieci czy placówki zdrowia dla osób chorych. Z drugiej strony, ta-
kie rozwiązanie przyczyniło się do skrócenia czasu przebiegu całej procedury. 
Obecnie okres oczekiwania na mieszkanie od momentu złożenia wniosku do 
wypisywania skierowania do zasiedlenia lokalu wynosi średnio 2 lata.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją
polityki mieszkaniowej

Zdaniem przedstawiciela samorządu głównym problemem w zakresie 
realizacji polityki mieszkaniowej jest brak samodzielności gminy w zarzą-
dzaniu zasobem mieszkaniowym. Respondent twierdził, że miasto nie jest 
w stanie realizować niektórych istotnych działań, ponieważ nie zezwalają na 
to przepisy prawa. Przykładem takiego ograniczenia jest brak okresowej we-
ryfikacji rzeczywistych dochodów najemcy mieszkania komunalnego. Wo-
bec osób, których sytuacja mieszkaniowa znacznie się poprawiła, gmina nie 
posiada narzędzi umożliwiających wyegzekwowanie zwolnienia mieszkania: 
Jeżeli jemu się w życiu poprawia, ale nie tak, że miał dochodu 600 zł i dostanie 
1200 zł, nie. Powiedzmy, że to jest znaczne, a są takie przypadki, że ludzie zakła-
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dają działalność, powodzi im się, zarabiają dużo. To w tym momencie uważam, 
że powinna być taka świadomość w społeczeństwie, że jeżeli ja zaczynam do-
brze zarabiać, to albo we własnym zakresie te potrzeby mieszkaniowe realizuję, 
ewentualnie gmina ma możliwość mi naliczyć wyższy czynsz, nie? Według 
przedstawiciela gminy w ramach procedury ubiegania się o mieszkanie ko-
munalne powinna być brana pod uwagę sytuacja majątkowa beneficjenta, 
a nie jego dochód.

Ponadto, zdaniem urzędnika, brak jest możliwości weryfikacji, czy lokal 
zamieszkuje osoba, której należy się on z tytułu prawnego. Respondent opisał 
przykładową sytuację, w której najemca mieszkania komunalnego wyjechał 
na 3 lata i wynajmował komercyjnie lokal, który zgodnie z prawem powinien 
wrócić do zasobu gminy. Tym samym, według respondenta, Ustawa o ochronie 
praw lokatorów daje możliwość, aby mieszkania były zajmowane przez osoby, 
które „świetnie sobie radzą”.

Drugi obszar problemów gminy to ograniczone zasoby finansowe. Sa-
morząd nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby zapewnić lokale wszyst-
kim potrzebującym oraz wykonać niezbędne remonty mieszkań. Sytuację tą 
pogarsza nierównomierna relacja samorząd-państwo. Zdaniem respondenta, 
pomimo tego, że rząd przerzucił na gminę realizację polityki mieszkaniowej, 
nie udzielił jej niezbędnego wsparcia: (...) na gminę nałożonych jest tyle zadań, 
które wiążą się z obciążeniem finansowym, a nie ma żadnej pomocy ze strony 
państwa, są tylko wymagania.

Trzecią kwestią podejmowaną przez przedstawiciela samorządu jest 
dostęp gmin do funduszy i środków, którymi dysponuje Bank Gospodar-
stwa Krajowego. W przypadku analizowanego miasta chodzi o dotacje ter-
momodernizacyjną. Respondent zaznacza, że przygotowanie aplikacji jest 
bardzo pracochłonne i wymaga koordynacji pracy wielu komórek urzędu. 
W przypadku gminy nie udało się uzyskać wnioskowanych 30% dotacji, ale 
ze względu na duży nakład wykonanej pracy zdecydowano się obniżyć pułap 
do 15%. Jednocześnie zdaniem respondenta dalszy proces realizacji wniosku 
jest bardzo karkołomny i obwarowany wieloma niepotrzebnymi, niejasnymi 
kryteriami: U mnie jeden pracownik pilnuje tego przez 5 lat, bo myśmy wskazali, 
które lokale muszą być socjalne. I teraz, jak któryś lokal wypadnie i przestanie być 
socjalny, to muszę w to wstawić inny. I piszemy pisma do banku, że zmieniamy 
ten rejestr lokali. Bo ja uważam, że daję dotację, jest to wybudowane, ma 5 lat być 
i służyć. Natomiast my z nimi korespondujemy i to jest tylko robota. Wnioskowa-
liśmy o zmianę, ale chyba nikt tego nie słuchał.
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Samorząd w strukturze gminy – relacje z innymi podmiotami
Samorząd - beneficjenci

Przedstawiciel samorządu w rozmowie na temat relacji między urzędem 
a beneficjentami wskazywał, że przede wszystkim warto doprecyzować, kogo 
należy uznać za beneficjenta pomocy oferowanej przez gminę. Podkreślał, 
że tak naprawdę prowadzona działalność powinna być nastawiona na osoby 
bezradne, pozostające w trudnej sytuacji życiowej i materialnej: Powiem szcze-
rze, ja uważam, że pomagać powinnyśmy tym, gmina powinna pomagać tym 
bezradnym. Natomiast twierdzę, że te osoby, które są zaradne i mają pieniądze, 
to powinny wybierać w ofercie. Bo one zadecydują, czy ja chcę kupić, czy ja chcę 
wynająć na wolnym rynku, jakie ja chcę mieszkanie i jakie mam wymagania.

Zdaniem respondenta komunikacja z większością beneficjentów jest 
bardzo trudna. Osoby rozsądne, które rozumieją, co się do nich mówi to według 
niego rzadkość. Wiele osób ubiegających się o pomoc wykazuje postawę „rosz-
czeniową”: Atmosfera jest jedna. Wszystkim się wszystko należy. Przepraszam, że to 
tak nazywam, ale mówię szczerze, jak jest. Według rozmówcy osoby, które się do 
nich zgłaszają, nie wykazują inicjatywy, aby poprawić swoją sytuację materialną. 
Dodatkowym problemem są różnice pomiędzy oczekiwaniami beneficjentów, 
a standardem mieszkań, które otrzymują: Każdy uważa, że powinien dostać 
mieszkanie w centrum miasta, 3-pokojowe, z centralnym i najlepiej z windą.

Jednym z najtrudniejszych aspektów w relacji z klientami jest kwestia 
edukacyjna. Zdaniem przedstawiciela samorządu beneficjentom brakuje 
pewnej użytecznej wiedzy: jak się wylicza kwoty, jak wypełnić PIT, co to jest 
czynsz, jak sobie policzyć, ile zużywa się wody, etc. Brak informacji i zaradności 
życiowej skutkuje niejednokrotnie zadłużeniami, z którymi najemcy nie są 
sobie w stanie poradzić. Jednocześnie urzędnik podkreśla, że beneficjenci nie 
wykazują inicjatywy, by swoją sytuację zmienić: Powiem szczerze, w mojej ka-
rierze, jak długo pracuję, zdarzyło mi się raz, że przyszła tu Pani prosić o rozłożenie 
na raty. Raz. A tak, to przychodzą, jak jest nóż na gardle. Czyli jak zadłużenie jest 
takie duże, że (…).

Napięcie w relacjach dotyczy także różnic w podejściu do czasu trwania 
procedury. Osoby ubiegające się o lokal: chcą go tu i teraz, a nie da się w gminie 
dostać mieszkania tu i teraz. Zdaniem urzędnika klienci oceniają ich jako osoby 
bezwzględne. Jak przyznał respondent, może to wynikać z faktu, że niektó-
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rzy urzędnicy niechętnie odnoszą się do petentów, komunikują się z nimi 
w sposób opryskliwy, zarzucając im: brak rozumienia, że muszę działać zgodnie 
z prawem.

Urząd deklaruje również, że jest przeciwny gettoizacji beneficjentów – 
tworzeniu skupisk budynków socjalnych, które powodują stopniową degrada-
cję. Obecność innych, niekorzystających z pomocy społecznej przedstawicieli 
wspólnoty mieszkaniowej powoduje chęć: podciągnięcia się do nich, że ja sobie 
poradzę i jak klatka jest wyremontowana, to o nią dbają, bo co się okazuje, że jest 
ładnie i zrobiło się fajnie. Więc tak to powinno wyglądać. Im większy standard, 
tym bardziej chcę sobie te warunki poprawić. Są miasta, które dają ich w jedno 
miejsce. To ich sprawa.

Jeśli natomiast chodzi o beneficjentów bezdomnych, to respondent 
podkreśla, że są oni traktowani w taki sam sposób jak inni ubiegający się 
lokal mieszkalny. Jednocześnie zaznacza, że z jego perspektywy osoba taka 
powinna otrzymać mieszkanie, by móc normalnie funkcjonować. Urzędnik 
uważa, że noclegownie i schroniska stanowią ofertę tymczasową, która służy 
oczekiwaniu na lokal. Respondent podkreśla także, iż osoby bezdomne często 
są dobrze zorganizowane i zdają sobie sprawę z możliwości finansowych, jaki-
mi dysponują: (...) powiem szczerze, że bardzo szybko mieszkania wybierali. Mieli 
świadomość, że nie mają co czekać na trzypokojowe z windą, bo on wiedział, że 
musi mieć socjal, żeby było za 1 zł, żeby dostał dodatek i wszystko. Mieli tego 
świadomość. Nawet byłam zaskoczona, bo byli tacy dosyć zorganizowani, jak ja 
to mówię. Wybrali mieszkanie i bardzo im na tym zależało.

W najbliższym czasie gmina planuje realizację programu finansowane-
go ze środków UE we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej dla osób 
nie potrafiących poradzić sobie na rynku pracy, przy czym niekoniecznie 
muszą być to osoby bezdomne. Po przejściu szkolenia, którego oczekiwanym 
efektem jest znalezienie zatrudnienia, kandydat otrzymywałby mieszkanie od 
gminy, zaś ewentualny remont lokalu realizowany byłby ze środków unijnych. 
Program ten nie jest jeszcze jednak skonkretyzowany.

Samorząd – inne jednostki samorządu terytorialnego

Respondent wskazał, że jest zainteresowany spotkaniami z przedsta-
wicielami innych gmin. Szczególnie, jeżeli efektem takiego spotkania byłoby 
wypracowanie wspólnego stanowiska wobec wybranego obszaru polityki 
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mieszkaniowej, aby w dalszych krokach móc przedstawić je ustawodawcy. Za-
znacza jednak, że brakuje tutaj sprzężenia zwrotnego ze strony ustawodawcy. 
Urzędnik oczekuje, że np. wysłanie do ministra propozycji zmian w danym 
obszarze powinno wiązać się z odpowiedzią ze strony resortu, a nie brakiem 
jakiejkolwiek komunikacji.

Obecnie samorządowcy spotykają się w gronie jednostek samorządu 
terytorialnego danego województwa i wymieniają doświadczeniami: w ra-
mach tego się spotykamy i dyskutujemy, co mi się bardzo podoba. Mimo tego, 
przedstawiciel gminy przyznaje, że przykłady dobrych praktyk dotyczących 
realizowania polityki mieszkaniowej w innych samorządach nie są mu znane. 
Temat ten nie jest raczej podnoszony podczas tych spotkań.

Samorząd - NGO

Gmina nie widzi obszarów, w ramach których mogłaby współpracować 
z NGO: (...) jakbyśmy mieli współpracować z organizacjami pozarządowymi, to 
w jakim temacie? Bo powiem pani szczerze, nie za bardzo wiem, jak. Mówię to ot-
warcie. Ponadto gmina nie postrzega NGO jako partnera w dyskusji i działaniu. 
Trzeci sektor widziany jest jedynie jako wnioskodawca w ramach konkursów 
organizowanych przez samorząd: (...) jeśli chodzi o jakąś współpracę z ludźmi, to 
ewentualnie informowanie, że mogą złożyć wniosek o cokolwiek.

W samorządzie brakuje również wiedzy na temat działań z obszaru poli-
tyki mieszkaniowej realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie 
miasta. Respondent przyznaje, że jedynie wie, że „pomagają one bezdom-
nym”. Nie umiał jednak sprecyzować, jakiego typu działania są realizowane 
przez NGO. Z wypowiedzi urzędnika wynika, iż jego zdaniem obszar polityki 
społecznej jest dość dobrze zagospodarowany w gminie przez instytucje 
publiczne. Polityką mieszkaniową zajmuje się urząd reprezentowany przez 
respondenta, zaś sprawami związanymi np. z utratą zatrudnienia Powiatowy 
Urząd Pracy. Kwestie społeczne związane z wykluczeniem, ubóstwem czy 
przemocą obsługiwane są natomiast przez pracowników OPS, których uważa 
się za specjalistów w tej dziedzinie: (...) mi się wydaje, że najlepszy jest OPS. Bo 
OPS zna sytuację tych ludzi, jest w stanie nimi pokierować. 
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Perspektywa przedstawicieli NGO

Organizacja pozarządowa, z którą przeprowadzony był wywiad, zajmuje 
się pomocą osobom bezdomnym, a jej głównym celem jest wspieranie i to-
warzyszenie człowiekowi: (...) żeby sam próbował pracować i dojść do czegoś 
własnymi siłami, żeby odkryli w sobie te siły. NGO posiada kilka placówek, w tym 
schronisko i noclegownię, oferuje wyżywienie swoim podopiecznym, zapew-
nia możliwość korzystania z placówki do reintegracji społecznej. Świadczy 
także usługi prawne i pomoc terapeutyczną. Na miejscu obecny jest również 
doradca zawodowy.

W perspektywie przedstawicieli NGO do głównych problemów, z któ-
rymi zmaga się społeczeństwo zaliczają się: choroba alkoholowa, narkotyki 
i brak zaradności życiowej. Bezdomność jest wtórna wobec tych problemów: 
człowiek uzależniony po prostu zawala na którymś etapie. Tym samym pomoc 
społeczna powinna trafiać jak najwcześniejszej do osób zagrożonych wyklu-
czeniem ze względów mieszkaniowych tak, aby zapobiegać utracie lokali 
mieszkalnych.

Beneficjenci

Zdaniem przedstawicieli NGO zdecydowaną większość beneficjentów 
stanowią osoby z chorobą alkoholową, osoby z niepełnosprawnością oraz 
osoby w pewien sposób bezradne np. niepotrafiące wyrobić sobie dowodu 
osobistego lub zarejestrować się w urzędzie: Są nieporadne życiowo. Często 
są to osoby, których pozbyła się rodzina. Według przedstawicieli organizacji 
prowadzone przez nich ośrodki są dla tych osób jedynym rozwiązaniem, 
ponieważ gwarantują im szeroką ofertę pomocy i wsparcia: jak jest pokiero-
wany, to to zrobi, jak nie jest pokierowany, to nie potrafi nic koło siebie zrobić. 
Szczególnie widoczne jest to w przypadku otrzymania mieszkania przez 
beneficjenta: Często i nagminnie dowiadujemy się, że ktoś otrzymał mieszka-
nie od gminy i się w nim zapił. Takich przypadków jest masa. Ponadto wśród 
beneficjentów pojawiają się osoby posiadające zaburzenia osobowościowe, 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz byli pensjonariusze zakładów 
karnych.
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Organizacja oferuje beneficjentom wieloetapowy program wychodze-
nia z bezdomności. Respondenci podkreślają, że ma on charakter komplek-
sowy. Program rozpoczyna się od czasowego przebywania w noclegowni, 
kierującej się zasadą „zero wymagań”. Beneficjent może przyjść do noclegow-
ni, otrzymać ciepły posiłek i porozmawiać z pracownikiem ośrodka o swojej 
sytuacji życiowej. Jeżeli chce coś zmienić, wówczas może trafić do schroniska 
oferującego całodobowy pobyt. W schronisku ma zagwarantowany nocleg, 
wyżywienie oraz terapię. W międzyczasie może korzystać z klubu integracji 
społecznej, gdzie posiada dostęp do darmowego internetu i telefonu. Trzecim 
etapem jest zaoferowanie potrzebującym mieszkań readaptacyjnych. Wa-
runkiem zakwalifikowania do tego etapu jest pozytywne ukończenie terapii 
oraz posiadanie pracy, a tym samym możliwość partycypowania w kosztach 
wynajmu. Blisko jedna trzecia ze wszystkich podopiecznych organizacji do-
chodzi do tego etapu.

Najczęstszym powodem niedocierania do trzeciego etapu jest nawrót 
problemów, które spowodowały utratę mieszkania np. choroby alkoholowej. 
W takich przypadkach, po pewnym czasie, beneficjent może zacząć realizację 
poszczególnych etapów od początku.

Jak już wspomniano, organizacja pozarządowa dysponuje mieszkania-
mi readaptacyjnymi – pozwalającymi na przystosowanie się do samodziel-
nego życia. Trafiają tam osoby posiadające własny dochód i mogące same 
się utrzymać. Podlegają one nadzorowi opiekuna. Beneficjent w mieszkaniu 
readaptacyjnym może zamieszkać, bądź też regularnie je odwiedzać. Zgodnie 
z przekazanymi przez pracowników informacjami, aktualnie funkcjonują trzy 
takie mieszkania. Jedno z mieszkań jest własnością NGO, drugie należy do 
osoby prywatnej, trzecie to jednoosobowa kawalerka użyczona przez gminę. 
Zdaniem pracowników: kawalerka nie sprawdza się w procesie readaptacji, 
ponieważ mieszkańcy czują się osamotnieni i zaczynają pić.

Inną formą wsparcia dla osób wykluczonych oferowaną przez NGO jest 
zwolnienie z opłat wynajmu mieszkania: Jeżeli ktoś poinformuje wcześniej, że 
wyprowadza się do wynajmowanego mieszkania, to NGO zwalnia go, maksy-
malnie na trzy miesiące, z opłat za usługi. Funkcjonuje również pomoc w za-
kresie umeblowania mieszkania, a także w drobnych pracach remontowych. 
NGO może wynająć dla beneficjenta specjalistę, np. do naprawy instalacji 
elektrycznych czy gazowych: Jeżeli ktoś chce, to naprawdę wprowadza się do 
zrujnowanego mieszkania, a na nasz koszt to mieszkanie jest zrobione. Ale to 
musi ktoś chcieć.
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Przedstawiciele NGO zastanawiają się, czy ich klienci naprawdę są zain-
teresowani posiadaniem mieszkania, realnym usamodzielnieniem: nie wiem, 
czy w ogóle pojawia się chęć własnego mieszkania, czy to nie jest chęć pracowni-
ków socjalnych, którzy motywują i załatwiają wszystko za nich, no większość (…) 
Mało jest takich osób, które same chcą i zabiegają o takie mieszkanie. Według 
pracowników NGO osoby długotrwale bezdomne wydają się czuć lepiej 
w schronisku, w znanym sobie i zaprzyjaźnionym środowisku, gdyż boją się 
samodzielności. Przydział mieszkania jest atrakcyjny przede wszystkim dla 
tych, którzy niedawno zostali pozbawienie lokalu mieszkalnego, nagle utracili 
pracę lub zostali eksmitowani: one chcą tego mieszkania.

NGO a polityka mieszkaniowa

NGO udziela pomocy w pisaniu wniosków mieszkaniowych do urzędów. 
Jak jednak zauważają przedstawiciele organizacji, pomoc polegająca jedynie 
na przekazaniu mieszkania nie wystarcza. Mając na uwadze doświadczenie 
z pracy z osobami wykluczonymi, zwracają uwagę, że model pomocy Naj-
pierw mieszkanie się nie sprawdza. Osoby bezdomne wymagają komplekso-
wej pomocy, w tym psychologicznej: (...) bez terapii, sprawienie, że oni sobie 
poradzą z uzależnieniem i takimi problemami adaptacyjnymi, to nie są w stanie 
funkcjonować. Zdaniem pracowników NGO beneficjenci, którzy otrzymali 
lokal mieszkalny, nie radzą sobie z samodzielnością i niejednokrotnie „zapijają 
się na śmierć”.

Współpraca NGO z gminą jest na terenie miasta stosunkowo trudna. 
Mówi się wręcz o tym, że: współpraca z samorządem nie działa, a to przecież 
byłoby dla miasta dobre.

Zdaniem rozmówcy to właśnie miasto powinno być zainteresowane 
współpracą z NGO, gdyż dzięki ich pracy z ulic znikają osoby bezdomne. Wy-
daje się jednak, że polityka mieszkaniowa oraz walka z bezdomnością nie na-
leżą do priorytetów gminy: miasto jest nastawione na inwestycje, technologie, 
robienie nowych parków. Panuje przekonanie, że samorząd sam nie wychodzi 
z żadną inicjatywą, chociaż niektórzy pracownicy NGO przyznają, że oni sami 
również nie inicjują spotkań z samorządem, nie przedstawiają swoich pomy-
słów, nie składają wniosków.

Sprawniej współpraca przebiega za to na poziomie powiatu. W tym 
przypadku łatwiej o dotacje oraz otrzymywanie mieszkań z zasobu gminy. 
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Jednocześnie respondent nie potrafił wskazać, czym spowodowana jest roz-
bieżność występująca między działaniami powiatu a działaniami gminy.

Identyfikacja luk i barier uniemożliwiających efektywną realizację
polityki mieszkaniowej oraz propozycje rozwiązań

Najważniejszą barierą w realizacji polityki mieszkaniowej w środowisku 
lokalnym jest długi czas oczekiwania na mieszkanie z gminy. Klienci nie wy-
kazują cierpliwości, zniechęcają się. Po kilku latach pobytu w placówce, bene-
ficjenci „wsiąkają” w środowisko osób bezdomnych, co oznacza, że zaczynają 
w większym stopniu utożsamiać się z tą grupą niż z osobami, które nie są wy-
kluczone. Stopniowo dochodzi również do osłabienia ich zasad moralnych. Im 
dłużej takie osoby funkcjonują jako wykluczone, tym rzadziej myślą o zmianie 
tego statusu.

Według pracowników NGO, największe przeszkody uniemożliwiające 
powodzenie programu polityki mieszkaniowej w Polsce związane są z uza-
leżnieniami osób wykluczonych. Dlatego też tym mocniej odczuwalny jest 
brak długoterminowej opieki psychologicznej, np. kompleksowej rocznej lub 
dwuletniej terapii, która pozwoliłaby uzależnionemu uporać się z chorobą.

Zdaniem pracowników organizacji pozarządowych osoby wykluczo-
ne czują strach przed kontaktem z urzędnikami. W ich mniemaniu wizyta 
w urzędzie jest dla osób potrzebujących wyjątkowo stresogenna. Lęk przed 
tego typu relacjami może doprowadzić do sytuacji tragicznych: (osoby wy-
kluczone) potrafią się zapić, bo się boją pójść do urzędu. Według przedstawicieli 
organizacji pozarządowych osoby wykluczone nie mają świadomości o tym, 
jakie prawa im przysługują. Nie istnieje przyjazny dla nich system przeka-
zywania informacji na temat pomocy, jakiej mogą oczekiwać w związku ze 
swoją sytuacją życiową.

Problemem, zdaniem respondenta, jest również strukturalne bezrobo-
cie oraz postawa osób bezdomnych wobec pracy. Osobom wykluczonym 
trudno odnaleźć się na rynku pracy. Ponadto beneficjenci placówek pomocy 
społecznej wolą pracować nielegalnie. Legalna praca prowadzi do ujawnie-
nia dochodów, co w przypadku spotykanych często długów finansowych 
osób wykluczonych, prowadzi do zajęcia zarobionych pieniędzy przez ko-
mornika.
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Perspektywa osób z problemami w zakresie mieszkalnictwa
Sytuacja pierwsza

Mężczyzna, lat 43. Bezdomnym stał się z powodu choroby alkoholo-
wej. W alkoholizm wpadł, bo pomagał znajomym, oferował im schronienie 
i wyżywienie. Posiadał mieszkanie własnościowe, które, jak twierdzi, utracił 
z powodu oszustwa. W 2006 roku jeden ze znajomych zaproponował męż-
czyźnie zamianę mieszkań. Zobowiązał się również do spłaty jego długów 
i zobowiązanie to wypełnił. Przekazał mężczyźnie również pewną kwotę 
pieniędzy i po krótkim czasie respondent został zmuszony do opuszczenia 
swojego lokum. Mieszkania zastępczego jednak nigdy nie otrzymał: To był taki 
cwaniaczek, tego mieszkania zastępczego nie dostałem, tak mnie załatwił. I tak 
się znalazłem na ulicy. Szukałem go, ale nie mogłem go znaleźć. Gdzieś się stracił. 
Później go raz widziałem na ulicy, to uciekał.

Mężczyznę na trzy lata przygarnął starszy znajomy, u którego matki 
kiedyś sprzątał. Miał swój własny pokój zrobiony z dużego garażu – warunki 
mieszkaniowe wspomina bardzo dobrze. Jednak z powodów, o których męż-
czyzna nie chce mówić, po upływie trzech lat, podjął decyzję o przeniesieniu 
się do schroniska. O schronisku dowiedział się od nieżyjącego już dziś kolegi, 
który sam w nim przebywał. Mężczyzna od tamtego czasu przemieszcza się 
między noclegownią a schroniskiem: I tak od tego czasu krążę. Schronisko. Noc-
legownia. Warunki w schronisku ocenia jako dość dobre, ale podkreśla, że jak 
w każdej tego typu placówce, obowiązuje regulamin. Złamanie regulaminu 
oznacza zaś konieczność opuszczenia tego miejsca.

Mężczyzna deklaruje, że cały czas myśli o ponownym posiadaniu miesz-
kania. Stara się o mieszkanie socjalne: Długo czekałem na tę chwilę, a w tamtym 
roku wreszcie wciągnęli mnie na tę listę. Jednak nie chce podejmować pracy 
przed otrzymaniem mieszkania: Będę miał mieszkanie, pracę, to już. Najpierw 
chcę mieć mieszkanie, potem pracę, bo to najpierw nie ma sensu. Gdzie ja będę 
spał po nocce?. Respondent uważa, że własne mieszkanie daje spokój, bezpie-
czeństwo swoje, w takim sensie fizycznym i psychicznym. Stwierdza także, że po-
siadanie swojego lokum pozwoliłoby mu odciąć się od kolegów alkoholików, 
którzy otaczają go w schronisku czy noclegowni. Każdy kontakt z nimi jest 
zagrażający, ponieważ: (...) wie pani, ja jestem alkoholikiem i mnie ciągnie.
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Od zeszłego roku mężczyzna uczestniczy w psychoterapii. Zdaje sobie 
sprawę, że wyjście z alkoholizmu jest możliwe tylko wtedy, gdy ma się silną 
motywację własną wsparcie osób, którym udało się pokonać nałóg. Ponadto 
korzysta z pomocy MOPS i NGO. MOPS pomaga mu przede wszystkim finan-
sowo, opłacając pobyt w schronisku lub w noclegowni. Asystent pomocy 
społecznej udziela także pomocy, kiedy trzeba kupić lekarstwa.

Dzięki NGO korzysta z Klubu Integracji Społecznej. Trafił do niego, po-
nieważ: (...) każdy wie, że to tu jest. Klub pozwala mu zająć czymś czas, a także 
na korzystanie z Internetu, czytanie książek, uzyskanie bezpłatnej pomocy 
prawnej. Jednocześnie jest to miejsce, w którym można spędzić czas podczas 
niekorzystnych warunków pogodowych, np. zimą. Mężczyzna ocenia istnienie 
i działalność klubu bardzo dobrze. NGO pomaga mu także w kwestiach zwią-
zanych z wypełnianiem dokumentów do urzędu pracy. Respondent wyraża 
nadzieję, że jeśli uda mu się otrzymać mieszkanie, to wówczas organizacja 
pomoże mu je wyposażyć w niezbędne meble.

Respondent swoją sytuację życiową ocenia jako dość trudną. Obecnie 
zmaga się z codziennością w schroniskach i noclegowniach, które są często 
przepełnione: Na jeden pokój jest 16 ludzi. Mimo to uważa, że lepsze jest 
przebywanie w schronisku niż pod mostem. Nie przepada także za opieku-
nami w tych miejscach: Stresują mnie ci opiekunowie, sami kiedyś pili, byli al-
koholikami, a nie pamiętają, kim byli, to mnie denerwuje. Ogólnie mężczyzna 
uważa, że jego sytuacja życiowa się polepszyła, ponieważ nie zapił się na 
śmierć. Jednocześnie podkreśla, że najważniejsze to mieć pracę i pracować 
nad samym sobą.

Sytuacja druga

Mężczyzna, lat 49. Nie posiada rodziny ani dzieci. Stracił mieszkanie 
spółdzielcze przyznane mu przez zakład pracy, ponieważ zaczął pić alkohol 
i nie płacił czynszu: (...) zacząłem sobie popijać, więc najpierw wyrzucili mnie 
z pracy, a później z mieszkania. Było to w 1998 roku. Od tamtego czasu tak się 
włóczę, ale niczego się nie przejmowałem, bo i tak wiedziałem, że wylecę.

Początkowo spędzał czas ze swoimi kolegami, „włócząc się po melinach”. 
Następnie przebywał na odwyku, gdzie poznał pewną kobietę. Mężczyzna za-
mieszkał u niej, ale wyprowadził się na 3-4 lata. W tym czasie kobieta zmarła: 
Później umarła ta dziewczyna, ale nie zapiła się, tylko leczyła się psychiatrycznie, 
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miała coś z głową. Respondent przyznaje, że nie był z nią z powodu uczuć, lecz 
ze względu na „dach nad głową”.

Po śmierci partnerki mężczyzna wrócił do rodzinnego miasta. Począt-
kowo nie korzystał z żadnej pomocy, gdyż nie wiedział, gdzie jej szukać. Czas 
spędzał przeważnie na dworcach, gdzie dowiedział się o możliwości zamiesz-
kania w schronisku lub noclegowni: Nie wiedziałem, co robić, ale były jakieś 
organizacje, przywozili jedzenie, coś tam, powiedzieli, że jest takie schronisko 
i tak się tam znalazłem, a teraz w noclegowni mieszkam 4-5 lat.

Obecnie mężczyzna uczęszcza na terapię i widzi w niej sens. Uważa, 
że jest mu potrzebna, ponieważ w pewnym momencie zaczął zbyt dużo pić. 
Terapia pozwala na wytrwanie w trzeźwości lub ograniczenie ilości spożywa-
nego alkoholu: wysłuchuję ludzi, to jest w takim kręgu, każdy rozmawia, może 
i mnie to trochę powstrzymuje. Przez jakiś czas korzystał także z pomocy zielo-
noświątkowców, którzy organizowali spotkania i pomoc. Respondent doszedł 
jednak do wniosku, że nie chce uczestniczyć w proponowanych działaniach: 
tam trzeba się modlić przez 2 godziny, więc nie ma co tam chodzić.

Mężczyzna słyszał o mieszkaniach organizowanych przez NGO, w któ-
rych mieszka po kilka osób. Nie jest jednak zainteresowany korzystaniem 
z tej formy pomocy. Sam pomysł ocenia jako mało trafiony, ponieważ osoby 
mieszkające w tych lokalach pochodzą z tego samego środowiska. Cały czas 
człowiek ma więc kontakt z innymi alkoholikami, co powoduje, że można ła-
two znowu zacząć pić: (...) mieszkają tam inne osoby ze środowiska, nikt ich nie 
kontroluje, jakoś może 2 razy na tydzień idzie i popatrzy.

Osoba udzielająca wywiadu nie widzi również możliwości wynajęcia 
pokoju np. w hotelu. Stwierdza, że nawet gdyby udało mu się znaleźć pracę, 
to nie mógłby wynająć pokoju/mieszkania, ponieważ nie posiada zameldo-
wania. Swoje warunki mieszkaniowe ocenia jako tragiczne i jednocześnie 
podkreśla, że nie zmieniły się one od dłuższego czasu. Codziennie rano musi 
wychodzić, a wieczorem wracać. Cały dzień musi gdzieś jednak spędzić: Te 
12 godzin gdzieś trzeba przedeptać. Mieszkanie, jego zdaniem, pozwala na sa-
modzielność i niezależność: nie ma tam żadnych rygorów. Wystarczy mi zwykły 
jeden pokój i kuchenka. I na takie mieszkanie oczekuję.

Respondent chciałby mieć własne mieszkanie. W tym celu cztery lata 
temu złożył dokumenty w urzędzie miasta z prośbą o przydział mieszkania so-
cjalnego. W wypełnieniu wniosków pomagał mu pracownik socjalny. Obliczył, 
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że ma 6 punktów. Niestety dopiero od 7 punktów jest możliwość otrzymania 
mieszkania: Mogą je dać, ale nie muszą. Respondent jednocześnie deklaruje 
brak zaufania do urzędników. Nie do końca wierzy, że rozmowa z nimi może 
cokolwiek wnieść do przebiegu sprawy: w urzędzie też tam nie chcą rozmawiać, 
każą tylko wniosek złożyć (…), co powiem to wysłuchają, a potem powiedzą, że 
mamy takich tysiące. Respondent ceni natomiast przedstawicielkę pomocy 
socjalnej, która pomaga mu w załatwianiu spraw, kieruje nim, wskazuje dzia-
łania, jakie powinien podjąć, aby polepszyć sytuację życiową: powie mi, co 
mam mówić, jak mam się zaprezentować.

Mężczyzna docenia możliwość korzystanie z internetu dzięki NGO: bo 
można tu przyjść, a tak to, to gdzie ja miałbym komputer?, a także możliwość 
skorzystania z usług prawnika, porady przy sporządzaniu CV. Uważa, że orga-
nizacje powinny świadczyć pomoc właśnie tego typu. Nie widzi sposobów, 
w jaki mogłyby wspierać osoby bezdomne w kwestiach mieszkaniowych.

Sytuacja trzecia

Mężczyzna, lat 60. Były więzień – znaczną część życia spędził w zakładzie 
karnym: Bardzo młodo zacząłem od zakładu karnego. Długo to trwało, jakieś 20 
lat. Jego rodzina (matka, rodzeństwo, ciotki i wujkowie) w 1976 roku wyje-
chała na stałe do Niemiec. Mężczyzna został, ponieważ już wtedy przebywał 
w zakładzie karnym. Ma również syna, z którym nie utrzymuje kontaktu. Twier-
dzi, że w życiu łączyły ich tylko alimenty. Syn obecnie przebywa w zakładzie 
karnym i odsiaduje długoletni wyrok.

Mimo iż utrzymuje kontakt z rodziną, to jednak nie widzi możliwości do-
łączenia do niej w Niemczech. Nie zna języka i tym samym zdaje sobie sprawę 
z trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Stwierdza również, że panują tam 
inne realia, w których byłoby mu ciężko się odnaleźć: To się tak mówi, ktoś 
będzie chciał kilof, ja mu podam gwoździe, i co? Może gdybym znał język, ale nie 
idzie tam.

Po wyjeździe rodziny za granicę otrzymał mieszkanie po matce. Niestety, 
będąc w więzieniu nie płacił czynszu, co spowodowało utratę lokalu. Podczas 
swojego pobytu w szpitalu (brak podanego powodu) odwiedziła go rodzina, 
proponując mu pobyt w schronisku dla bezdomnych, w którym przebywa do 
dzisiaj. Brakuje mu jednak własnego mieszkania. Swój pobyt w schronisku 
ocenia jako tragiczny, gdyż warunki w nim panujące niewiele różnią się od 
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tych, które miał w więzieniu: Jak we więzieniu albo gorzej jeszcze (…) łóżek 
pełno na sali, jedzenie nie wiem może komuś pasuje (…) jak we więzieniu.

Obecnie planuje złożenie wniosku o mieszkanie socjalne – chciałby 
mieć kawalerkę, by móc korzystać z łazienki oraz gotować. Według mężczyzny 
„niczego więcej nie trzeba”. Dokumenty związane z ubieganiem się o mieszka-
nie wypełniał najpierw samodzielnie, a potem konsultował je z pracownikami 
NGO. Respondent podkreśla, że organizacja służy wsparciem zarówno w ob-
szarze mieszkaniowym, jak i pomocą w znalezieniu pracy czy kompletowaniu 
dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia (opłacanie składek, okres 
do osiągnięcia wieku emerytalnego itp.).

Proces składania dokumentów o mieszkanie mężczyzna ocenia jako 
dość prosty. Samodzielnie dostarczał dokumenty, zarówno te do urzędu 
miasta, jak i te, które jest zobowiązany przedstawić w urzędzie pracy. Relacje 
z urzędnikami wspomina dość pozytywnie stwierdzając, że wykonują dobrze 
swoje obowiązki. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że okres oczekiwania na 
mieszkanie może być dość długi: (...) w styczniu będzie komisja, wyznaczają 
listę, później będą mieszkania do wglądu, to może potrwać, niektórzy czekają 2-3 
lata, ale rozmawiałem z ludźmi i oni dłużej czekają.

Zdaniem mężczyzny, w życiu najważniejsze jest to, by mieć mieszkanie 
i pracę. Uważa jednak, że najpierw należy zadbać o zatrudnienie, by móc 
utrzymać własne lokum: Trzeba chyba jakoś opłacić to mieszkanie. Jednocześ-
nie w chwili obecnej nie widzi możliwości np. wynajmowania pokoju z inną 
osobą. Podkreśla, że ważna jest dla niego samodzielność mieszkaniowa. Nie-
odpłatnie pracuje dla NGO: Sprzątam tu, mam wolontariat. Organizacja ocenia 
go jako jednego z bardziej aktywnych beneficjentów.

Mężczyzna ocenia, że jego sytuacja życiowa znacznie by się pogorszyła, 
gdyby znowu: (...) trafił do kryminału. Humorystycznie podkreśla, że na szczęś-
cie tego nie planuje. Jednocześnie z optymizmem patrzy w przyszłość. Uważa, 
że ma szansę na otrzymanie mieszkania socjalnego. Wyraża przekonanie, że 
da sobie radę w życiu, o ile otrzyma pomoc mieszkaniową i zatrudnienie: Na 
pewno sobie poradzę, na pewno.
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Wnioski z wywiadów z osobami wykluczonymi

Wywiady prowadzone z osobami długotrwale bezdomnymi ukazują 
bardzo wyraźną polaryzację postaw związanych z brakiem i posiadaniem 
mieszkania. Respondenci jednogłośnie deklarowali, że ich obecne warunki 
mieszkaniowe i życiowe są bardzo trudne. Sytuacja, w której się znaleźli, 
odebrała im częściowo swobodę i niezależność. Jednocześnie odczuwają 
dużą potrzebę posiadania własnego mieszkania. Moment otrzymania lokum 
będzie dla nich przełomem. Wydarzenie to pozwoli im na rozpoczęcie nowe-
go rozdziału w życiu. Są przekonani, że wówczas możliwe będzie znalezienie 
pracy i powrót do społeczeństwa. Do tego negatywnie oceniają pomysł NGO 
w postaci udostępniania beneficjentom wspólnych mieszkań. Ich zdaniem, 
powoduje to stały kontakt z innymi uzależnionymi, co przy jednoczesnym 
braku stałej kontroli stwarza idealne warunki do ulegania nałogowi. Mieszka-
nie więc w tej sytuacji postrzeganie jest nie tylko jako fundament stabilizacji 
i bezpieczeństwa, ale również czynnik motywacyjny do podejmowania kolej-
nych aktywności życiowych.

Beneficjentów dotkniętych bezdomnością cechuje również bardzo niski 
poziom zaufania. Negatywnie oceniają zarówno pracę opiekunów w schro-
niskach i noclegowniach, jak i relacje z urzędnikami. Uważają, że współpraca 
z tymi osobami jest bezcelowa i nie przynosi pożądanych skutków. Pozytyw-
nie natomiast postrzegają pracę wykonywaną przez przedstawicieli organi-
zacji pozarządowej oraz możliwość korzystania z pomocy NGO. Konieczne 
w tej sytuacji wydaje się być dążenie do podnoszenia poziomu zaufania tych 
osób do urzędników instytucji publicznych. Otrzymanie mieszkanie bowiem 
będzie ich obligowało do zwiększanie samodzielności w życiu społecznym 
oraz funkcjonowania na takich samych prawach jak innych obywateli. Utrwa-
lona negatywna postawa wobec pracowników samorządu oraz przekonanie, 
że nie są w stanie przeprowadzić swoich spraw w sposób efektywny, mogą 
przyczynić się do tego, że osoby te nie będą w stanie sobie same poradzić 
w życiu i powrócą do bezdomności.
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Podsumowanie sytuacji mieszkaniowej w mieście B

Miasto B jawi na tle pozostałych się jako gmina o największym roz-
dźwięku między działaniami podejmowanymi przez samorządy a działaniami 
realizowanymi przez trzeci sektor. Brak współpracy, a nawet brak potrzeby 
współpracy w samorządzie, opinie osób zagrożonych wykluczeniem miesz-
kaniowym: to wszystko sugeruje, że w samorządzie miasta B panuje przede 
wszystkim podejście, które można nazwać biurokratycznym – zakres podej-
mowanych działań wynika wprost z litery prawa i nie ma miejsca na własną 
inicjatywę. W przypadku organizacji pozarządowej ciężko dostrzec chęć na-
wiązania współpracy z urzędem. Można więc wnioskować, że oba podmioty 
zaakceptowały ten stan rzeczy i wypracowały mechanizmy działania niezależ-
ne od ich wzajemnych potencjalnych powiązań.

Sytuacja ta obrazuje dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich prowadzi do 
wniosku, że realizacja szeroko rozumianej polityki mieszkaniowej może odby-
wać się bez współpracy sektora samorządowego z sektorem pozarządowym 
(w przeciwieństwie do opinii wyrażanych np. w mieście A czy C). Ponadto pra-
ca wykonywana na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem mieszkaniowym 
może być przy takiej konfiguracji skuteczna i mieć znamiona wzajemnego 
i bezwiednego uzupełniania się.

Druga kwestia dotyczy natomiast oddziaływania takiego sposobu 
funkcjonowania tych podmiotów na postawy osób wykluczonych wobec 
pomocy mieszkaniowej. Brak współpracy między samorządem a organizacją 
pozarządową w środowisku osób wykluczonych prowadzi do stereotypów 
dotyczących pracy urzędu i sposobu traktowania np. osób bezdomnych 
przez jego pracowników. Przełamanie tych barier jest niezwykle trudne, je-
śli nie ma przepływu informacji między samorządem a pracownikami NGO, 
którzy bezpośrednio współpracują z osobami wykluczonymi i są w stanie 
zdiagnozować ich obawy oraz problemy w tym zakresie. Niezbędne więc 
wydaje się być podjęcie dążenia do zmiany tej sytuacji i wyjście naprzeciw 
możliwościom, jakie daje partnerstwo między gminą a organizacjami poza-
rządowymi.
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Opisywana zależność odzwierciedla również problem odmiennego 
postrzegania przez obie strony tej samej kwestii. Zarówno samorząd, jak i or-
ganizacje pozarządowe wyrażają obawę, że cześć osób, które są wykluczone 
mieszkaniowo, może sobie nie poradzić z otrzymanym z przydziału mieszka-
niem. Wynika to głównie z ich uzależnień, niskich kompetencji w gospodaro-
waniu środkami finansowymi, niewielkiej wiedzy o obowiązkach wynikających 
z posiadania lokalu mieszkalnego itp. Urzędnicy mówią tutaj jednak również 
o „roszczeniowych” postawach beneficjentów i ich braku wyrozumiałości dla 
pracy gminy, zaś NGO patrzy na tą kwestię z perspektywy różnorodnych trud-
ności uniemożliwiających wyjście z długotrwałej bezdomności. Bezpośrednie 
zestawienie obu stanowisk i dialog, który pozwoli na zrozumienie wzajemnych 
obaw i problemów, mogą przyczynić się do wypracowania kompleksowego 
pakietu działań, mającego charakter prewencyjny wobec pogłębiającego się 
problemu beneficjentów. 

Opis sytuacji mieszkaniowej w mieście C
Perspektywa przedstawicieli samorządu

Gmina C to nieduże miasto liczące niecałe 20 tysięcy mieszkańców. 
W 2013 roku zarejestrowano udział bezrobotnych w wieku produkcyjnym 
na poziomie 7,2% liczby ludności. Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową 
w gminie, to stanowiła ona około 4% wszystkich wydatków budżetu.

Rozumienie, rola oraz znaczenie polityki mieszkaniowej[107]

Polityka mieszkaniowa, zdaniem przedstawiciela gminy, nie należy 
do obszarów priorytetowych w działaniach ogólnokrajowych. Respondent 
stwierdza, że na bazie dostępnych strategii krajowych oraz własnej obserwa-
cji nie dostrzega zbyt dużego zainteresowania ze strony rządu kwestią miesz-
kaniową: My nie odczuwamy jakiegoś ogromnego zainteresowania państwa 
w zakresie wsparcia gmin w tym temacie, co przekładamy na to, że nie czujemy 
tego jako priorytet. Jednocześnie politykę mieszkaniową kraju odnosi przede 
wszystkim do tematu zapewnienia odpowiedniej liczby mieszkań osobom, 
które tych lokali potrzebują.

107 | Wywiad został realizowany z zastępcą burmistrza miejscowości. Ze względu na sprawowaną funkcję respondent ma znaczący wpływ na politykę 
mieszkaniową gminy. 
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Rozmówca podkreśla także, że posiadanie własnego lokalu mieszkanio-
wego stanowi dla każdej osoby dużą wartość. Uznaje, że: (...) idealną sytuacją 
jest, jeśli beneficjent ma coś na własność. Generalnie ja uważam, że każda rodzi-
na, idealnie byłoby, gdyby miała nawet własny kąt minimalny, ale na własność 
jej, rodziny. 

Pomimo podobnych deklaracji, temat mieszkalnictwa nie jest uznawany 
za priorytetowy w ramach działań gminy. Wynika to przede wszystkim z fak-
tu, że niewielka część społeczności lokalnej dotknięta jest wykluczeniem ze 
względów mieszkaniowych: Zresztą proszę zauważyć też taką sytuację – u nas 
w oczekiwaniu na mieszkanie komunalne jest 35 osób. To nie jest jakaś gigan-
tyczna, zastraszająca lista, prawda? I tym priorytetem według środków z budżetu 
gminy, co powinno odzwierciedlać priorytety, jest edukacja.

Jednocześnie rozmówca zaznacza, że umiejscowienie mieszkalnictwa 
na dalszym planie w hierarchii działań gminy wynika z braku funduszy, które 
można byłoby na ten cel przeznaczyć. Budżet gminy, którą reprezentuje re-
spondent, jest na tyle mały, że wybudowanie nowego bloku z mieszkaniami 
komunalnymi oznaczałoby utratę około 2/3 finansów. Przekonanie do tego 
pomysłu radnych miasta oraz opinii publicznej byłoby niemożliwe, gdyż z ich 
punktu widzenia pierwszorzędne znaczenie dla gminy mają problemy ogól-
nospołeczne takie jak: kanalizacja, drogi, przedszkola czy rozbudowa szkół.

Obecnie kierunek najważniejszych działań samorządowych w obszarze 
polityki mieszkaniowej wyznacza samorządowa strategia gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym. Tworzona jest ona w perspektywie czteroletniej, 
jednak pomiędzy kolejnymi strategiami nie są wprowadzane znaczące zmia-
ny. Pomysłem na przyszłość jest budowa nowego obiektu mieszkalnego przy 
wsparciu środków zewnętrznych, np. organizacji pozarządowych.

Obecnie pomysł ten nie jest jeszcze sprecyzowany. W przypadku, gdy 
okaże się on niemożliwy do realizacji, gmina planuje samodzielną budowę 
lokali: W tym programie to napisaliśmy, że gmina będzie budować nowe loka-
le komunalne i socjalne, i w tym planie założyliśmy chyba, że w 2016 czy 2017 
coś zbudujemy (…) Póki co, to uważam, że gmina powinna powoli, ale jednak 
konsekwentnie budować nowe lokale do czasu, kiedy lista osiągnie pułap takich 
przypadków nagłych – poniżej dziesięciu osób.
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Stan faktyczny – realizacja polityki mieszkaniowej przez gminę
Zasób mieszkaniowy

Przydzielane beneficjentom mieszkania komunalne i socjalne znajdu-
ją się najczęściej w blokach zbudowanych w latach 50-tych. Część zasobu 
pokrywają także lokale usytuowane w należących do gminy kamienicach 
przedwojennych. Jedynie kilkanaście albo kilkadziesiąt lokali znajduje się 
w nowym, stawianym przez deweloperów budownictwie: Bo były czasy, że 
gmina budowała, bo było więcej pieniędzy.

Na terenie gminy obecnie nie prowadzi się działań mających na celu 
wybudowanie budynków zwiększających zasób mieszkaniowy. Respondent 
zaznacza jednak, że gdyby miał możliwość uzyskania dotacji od państwa, to 
podjąłby się nowych inwestycji budowlanych: Ale chętnie bym go zbudował, 
jak bym miał program wsparcia budownictwa mieszkaniowego, gdzie bym np. 
30% dorzucił, to bym przekonał radę. Powiedziałbym: Słuchajcie! 70% dostajemy 
dotacji czy tam jakiegoś wsparcia.

Dodatkowe lokale miasto stara się pozyskiwać w odmienny sposób. 
Najczęściej władze samorządowe adaptują pomieszczenia i budynki, które 
dotychczas pełniły inne funkcje niż mieszkalne: (...) stary budynek stacyjny przy 
jednej ze stacji, gdzie kolej już nie miała pomysłu, tam chyba 6 mieszkań powstało. 
Stary budynek komisariatu, jak się policja przeprowadziła, 6 mieszkań powstało.

W sumie zasoby gminy obejmują 187 lokali mieszkalnych – wszystkie 
obecnie są zajęte. Jedynie powrót lokalu do puli zasobów umożliwia udostęp-
nianie mieszkań osobom czekającym na przydział: Jeżeli cały czas jest 35 osób 
na liście do mieszkań komunalnych, to ja nie wytłumaczyłbym się z faktu, że 10 
lokali stoi wolnych. Po prostu jest wolny lokal, remontujemy, przygotowujemy, 
znajdujemy człowieka, opiniujemy w komisji, podpisujemy umowę i jest zajęty. 
Przeciętny czas oczekiwania na mieszkanie komunalne to 5-10 lat. W tym cza-
sie osoba starająca się o lokal jest odsyłana do ośrodka pomocy społecznej, 
gdzie może się skonsultować w sprawie problemów mieszkaniowych.

Ze względu na dużą ilość potrzeb remontowych dotyczących zarówno 
mieszkań socjalnych jak i komunalnych, restauruje się jedynie wybrane ele-
menty budynków należących do gminy: Inspektor, który ma kompetencje i on 
określa, co trzeba zrobić natychmiast i po prostu, punkt po punkcie, realizujemy 
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według logiki – od najgorszych sytuacji. Jednocześnie respondent zaznacza, że 
w gminie nie uchwala się konkretnego planu remontowego w danym roku. 
Samorządowiec zapewnia, że pracownicy urzędu wiedzą, jakie remonty mu-
szą być wykonane i realizują je.

Gmina stara się współpracować ze wspólnotami mieszkaniowymi 
w kwestii wykonywania prac remontowych. Częstą praktyką są wspólne pro-
jekty gminy oraz wspólnot mieszkaniowych, które mają na celu rewitalizację 
poszczególnych budynków. Respondent podkreśla, że niejednokrotnie to 
wspólnoty przychodzą do gminy i motywują do działania. Rozmówca zazna-
cza również, że urząd dokłada wszelkich starań, by najemcy komunalni nie 
czuli się wyobcowani w ramach wspólnoty: I jeżeli mamy taką sytuację, że jakaś 
wspólnota mieszkaniowa jakiegoś budynku wielorodzinnego animuje sobie re-
mont i np. mówi: Słuchajcie, my się umówiliśmy ze wszystkimi mieszkańcami, że 
zmienimy elewację i okna. No i teraz wasze 3 okna zostaną na środku niezrobione 
(…) No to my wtedy, żeby jakby budować ta integrację, dostosowujemy się do 
planów wspólnot i robimy wspólnie rzeczy.

Procedura ubiegania się o mieszkanie

Przedstawiciel gminy deklaruje, że mieszkania stara się przyznawać 
w sposób sprawiedliwy. W jego rozumieniu oznacza to kierowanie się kryte-
riami zapisanymi w Ustawie o prawie lokatorów. W gminie nie istnieją jednak 
jednoznaczne i wystandaryzowane procedury przyznawania mieszkań ko-
munalnych. Kluczową kwestią w procesie przyznawania mieszkań z zasobów 
komunalnych jest weryfikowanie rzeczywistego stanu majątkowego osób 
ubiegających się o mieszkanie.

Według doświadczenia samorządowca, po mieszkania komunalne czę-
sto zgłaszają się osoby, które nie mają uprawnień do ubiegania się o lokale ofe-
rowane przez gminę. Na tej podstawie opracowano następującą procedurę: 
(...) raz do roku weryfikujemy listę oczekujących. Ja to wprowadziłem, ponieważ 
jak przyszedłem 5 lat temu, a to jest moja druga kadencja, to mi powiedziano, 
że jest 250 osób oczekujących, a jak się zaczęło to sprawdzać, to się okazało, że 
niektórzy po dwa domy mają, a nadal są na liście oczekujących.

Gmina w ramach procedury przyznawania lokali przygotowuje listę 
osób oczekujących na mieszkania komunalne – jest ona wywieszona w urzę-
dzie na specjalnej tablicy. Osoby zainteresowane mogą przyjść i zobaczyć, 
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czy widnieją na tej liście. Lista uporządkowana jest według kolejności alfabe-
tycznej, która nie jest tożsama z kolejnością oczekiwania: Miejsce na liście nie 
jest znaczące, jak ktoś jest pierwszy na liście, to nie oznacza, że pierwszy dostanie 
lokal, może się pojawić, np. lokal 100-metrowy, a pierwszych 5 pozycji to będą 
samotni.

W sytuacji, kiedy do zasobów gminy trafia wolny lokal mieszkalny, 
najpierw opracowywana jest specyfikacja lokalu. Następnie weryfikowana 
jest lista osób oczekujących, potem uznaniowo typuje się osoby najbardziej 
potrzebujący: (...) z tych 30-tu osób wybieram trzy, czasem pięć, czasem sześć 
osób, które uznaję, które uznajemy za najbardziej odpowiednie. Przy przyznawa-
niu mieszkania urzędnicy starają się przypisać dane mieszkanie osobom, dla 
których będzie ono najbardziej odpowiednie np. ludziom samotnym ofero-
wane są kawalerki, a osobom starszym lokal na niższych piętrach budynków, 
aby nie musiały one pokonywać schodów: Jeżeli tam jest piec kaflowy, no to 
bierzemy pod uwagę, że nie może to być 80-letnia staruszka, no bo jak ona sobie 
w tym piecu napali?

Największe zapotrzebowanie odnotowuje się na mieszkania naj-
mniejsze, które mogłyby być przeznaczone dla osób samotnych. Rodzin 
wielodzietnych jest zdecydowanie mniej na liście oczekujących, więc mimo 
tego, że potrzebują one dużego lokalu, zwykle najkrócej czekają na wolne 
mieszkanie.

Podobnie jak w poprzednich opisywanych gminach, również tutaj 
przedstawiciel samorządu obawia się „gettoizacji” budynków z większościo-
wym udziałem lokali komunalnych i socjalnych. Jego zdaniem, taka sytuacja 
doprowadzona do negatywnego wpływu społeczności lokalnej na postawę 
poszczególnych osób – następuje wzrost zachowań patologicznych. Mając to 
na uwadze, władze gminy starają się unikać tworzenia skupisk osób korzysta-
jących ze wsparcia gminy w zakresie mieszkalnictwa: (...) występuje to w nie-
wielkim zakresie, bo ja te budynki mam wszędzie. Powiedzmy, że takie skupisko 
na tym osiedlu, o którym mówiliśmy, budowanym w latach 50-tych. W każdym 
razie, wiele z tych lokali ludzie powykupywali, to też likwiduje problem gettoizacji, 
bo ja mam blok, gdzie mam, np. trzy komunalne, 16 normalnych. Ta społeczność 
się sama tam reguluje.
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Problemy związane z realizacją polityki mieszkaniowej

Zdaniem respondenta najbardziej problematycznymi tematami w ob-
szarze polityki mieszkaniowej są: brak możliwości podpisywania umów do-
tyczących wynajmu mieszkań komunalnych na czas określony oraz kwestia 
przejmowania lokali komunalnych przez dzieci najemców. Pierwszy z prob-
lemów polega na braku określenia horyzontów czasowych, w jakich osoba, 
która otrzymała mieszkanie komunalne, ma prawo w nim przebywać. Tym 
samym nie jest ona motywowana do polepszenia swojej sytuacji życiowej 
i znalezienia lokalu na rynku komercyjnym.

Respondent deklaruje, że w czasie swojej pracy samorządowej tylko 
dwukrotnie spotkał się z sytuacją, kiedy najemca lokalu komunalnego zrzekł 
się sam mieszkania, umożliwiając tym samym jego dalsze użytkowanie oso-
bom potrzebującym: Ale muszę pani powiedzieć, że doznałem tutaj ze dwóch 
sytuacji niezwykłych zwolnienia lokalu z innego powodu, np. uczciwego oddania 
lokalu przez osobę, która wyszła za mąż i mąż posiadał lokal.

Drugi problem dotyczy sytuacji, w której tytuł prawny do lokalu miesz-
kalnego w przypadku śmierci najemcy lokalu komunalnego uzyskują najbliż-
sze osoby zmarłego[108]. Ten przepis prawny uniemożliwia uwalnianie zasobów 
komunalnych. Zdaniem respondenta zmiany ustawowe w tym zakresie, a więc 
wprowadzenie terminowości umów (umowa na czas określony) oraz zakazu 
„dziedziczenia” lokali komunalnych, rozwiązałyby problem mieszkalnictwa 
w Polsce: Tak, proszę pani, bo jeżeli ja mam dokładnie 187 lokali mieszkalnych 
i połowa z tego to są już ludzie, którzy mają możliwości rodzinne zbudowania 
sobie mieszkań, kupienia domu, to mam 90 wolnych mieszkań, a na liście mam 
40 oczekujących. Temat jest zakończony, tak?

Samorządowiec zwraca uwagę także na fakt, że problem z przyznawa-
niem mieszkań komunalnych ma czasem wymiar nie tyle realnych potrzeb, 
ile kwestii mentalnych związanych ze znalezieniem odpowiedniego rozwią-
zania. Wskazuje przykład osoby, która chciała otrzymać lokal twierdząc, że nie 
jest w stanie wynająć mieszkania na rynku komercyjnym. Podczas rozmowy 
okazało się, że może na ten cel przeznaczyć nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. 
Nie wiedziała, że jest to co najmniej wystarczająca kwota, by móc wynająć 

108 | Zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego są to: małżonkowie, dzieci najemcy, dzieci współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca miał obowiązek 
alimentacyjny oraz osoby, które pozostawały z najemcą we wspólnym faktycznym pożyciu, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 
nr 16 poz. 93. 
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mieszkania na rynku komercyjnym: Ja tak rozumuję, że czasem taka rodzina 
jakby nie widzi perspektywy, chociaż ona jest widzialna, łatwo osiągalna, ale 
potrzebuje kogoś, kto powie: Słuchajcie, musicie spojrzeć na to z innej strony – tu 
jest rozwiązanie, tu jest rozwiązanie.

Newralgiczna jest także kwestia braku umiejętnego dysponowania 
finansami na poziomie ogólnokrajowym. Zdaniem rozmówcy problemy 
mieszkaniowe są marginalizowanie przez instytucje centralne, a podejmo-
wane przez nich działania są nieefektywne: Ogromne ilości pieniędzy poszły 
na projekty miękkie. Ogromne ilości. Na szkoleniowe. No, gigantyczne. Doszło 
do tego, że tu chodzili beneficjenci pośredni, czyli ci, którzy otrzymali granty na 
szkolenia i błagali o beneficjenta końcowego, bo już nikt się nie chciał szkolić po 
prostu. Natomiast bardzo było mało środków na inwestycje. No, teraz proszę spoj-
rzeć na (…) Czego potrzebują gminy najbardziej? No, infrastruktury. Nawet tego 
budynku mieszkalnego. Nawet. Dróg. Ale brak środków. Obecnie podejmowane 
przez rząd działania w obszarze polityki mieszkaniowej nie są nakierowane 
na osoby najbardziej potrzebujące: Mamy jakieś takie dziwne przekonanie, że 
jakby był jakiś program wsparcia, to może z połowa z nich w ogóle by nie musiała 
korzystać z pomocy, byłaby samodzielna.

Samorząd w strukturze gminy – relacje z innymi podmiotami
Samorząd - beneficjenci

Według opinii respondenta mniejsza liczba mieszkańców danej gminy 
pozwala na lepszą charakterystykę beneficjenta. Przedstawiciel samorządu 
twierdzi, że urzędnicy znają doskonale 85% spraw. Wynika to głównie z faktu, 
że ci sami klienci od wielu lat są objęci różnymi programami pomocy społecz-
nej. Beneficjenci nie są anonimowi, dzięki czemu można szybko zweryfikować 
ich wiarygodność.

Problemem sygnalizowanym przez urzędnika jest przekazywanie nega-
tywnych nawyków, wzorców i postaw życiowych z pokolenia na pokolenie 
wśród rodzin beneficjentów. Jego zdaniem dzieci dziedziczą styl życia po 
rodzicach, w tym niestety zachowania patologiczne: Tak naprawdę mamy 
część mieszkań komunalnych, gdzie i rodzice mieszkają w komunalnych, i ciotka 
w komunalnych, i dzieci – wszyscy będą mieszkali w komunalnych. Trudno zmie-
nić motywację, którą kieruje się cała rodzina.
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Ponadto samorządowiec stwierdza, że osoby zagrożone wyklucze-
niem są często mało przedsiębiorcze. Zdaniem rozmówcy pokutują nawyki 
i doświadczenia wyrobione w czasach PRL-u. Przejawia się to m.in. pracą 
w szarej strefie czy chęcią wykorzystania systemu socjalnego państwa po-
przez ubieganie się o mieszkania komunalne przez osoby o zatajonych wy-
sokich dochodach: Rozmawiamy o pokoleniu, które żyło w czasach, gdzie nie 
przejawiało się z zasady aktywności. Po prostu tak (…) To chodzi o to, że jakby 
takiej przedsiębiorczości w zajmowaniu się czy sobą było niewiele. Oczywiście 
współczesne czasy poszły w kierunku, który też jest niezwykle ryzykowny, tak? 
No bo jak ja widzę młodego człowieka, który bierze kredyt na milion, no to ja 
mówię: Ooo, sorry.

Samorząd – inne jednostki samorządu terytorialnego

Samorządowiec deklaruje, że jeśli chodzi o współpracę na szczeblu po-
nadgminnym, to najczęściej skierowana jest do liderów danych JST. Respon-
dent sam jest członkiem kilku sieci współpracy, zarówno tych, które zrzeszają 
tylko samorządowców, jak i tych, które łączą osoby z różnych sektorów, np. 
przedstawicieli NGO, samorządowców czy sektora przedsiębiorstw. Rozmów-
ca stwierdza, że szczególnie cenne wydają się być doświadczenia zdobyte 
w czasie wizyt studyjnych czy dzielenia się dobrymi praktykami.

W obszarze polityki mieszkaniowej partnerstwo między gminami 
postrzega się natomiast jako rzadkość. Władze samorządowe raczej nie 
podejmują wspólnych działań. Respondent przytacza przykład wspólnego 
projektu mieszkaniowego między trzema sąsiadującymi gminami, który miał 
być realizowany przy wsparciu organizacji pozarządowej. Projekt nie doszedł 
jednak do skutku.

Przedstawiciel samorządu w czasie wywiadu wspomina również 
o nieformalnej wymianie informacji między samorządami. Odbywa się ona 
poprzez wykorzystanie Internetu i zasobów, jakie są udostępnianie w sieci 
przez inne gminy. Respondent stwierdza, że: Jak mój pracownik przychodzi do 
mnie z tematem, to ja mówię: Wygooglałeś już wszystko, co jest w Polsce na ten 
temat? (…) Teraz nawet akt prawny (…) w sensie: na akty prawne nie ma prawa 
autorskiego – teraz akt prawny to tylko pierwszy w Polsce robi go sam. Tylko 
pierwszy. A potem już wszyscy przerabiają dokument, który znajdą. Przecież już 
nikt nie bawi się w tworzenie całkowicie nowej uchwały.
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Samorząd - NGO

Samorządowiec bardzo dobrze ocenia samą działalność i istnienie or-
ganizacji pozarządowych. Uważa, że NGO spełniają bardzo pożyteczną rolę 
w działaniach zarówno samorządowych jak i ogólnopolskich. Z jego punktu 
widzenia organizacje mają kompetencje i narzędzia, by wykonywać wiele 
działań spoczywających na co dzień na gminach. Podkreśla, że najważniejszą 
cechą wyróżniającą trzeci sektor jest partycypacja w decyzjach i działaniach, 
do której zapraszają swoich beneficjentów: Organizacje przede wszystkim 
aktywizują ludzi, dają im sens rzeczy, które się dzieją, nie dają im niczego do ręki, 
tylko metodą partycypacyjną.

Relację występującą między samorządem a lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi działającymi w sferze mieszkaniowej/pomocowej urzędnik 
ocenia bardzo dobrze. Twierdzi, że jest to partnerstwo wieloletnie, które 
można bez przeszkód określić jako „ścisłe i owocne”. Zaznaczyć należy, że 
współpraca ta sprowadza się przede wszystkim do działań mających miejsce 
w sytuacji kryzysowej, np. w momencie nagłej utraty mieszkania w wyniku 
przemocy domowej.

Jednocześnie, zdaniem respondenta, działalność gminnego NGO sku-
pia się przede wszystkim na wspieraniu osób wykluczonych poprzez udzie-
lenie pomocy w sprawach urzędowych, np. przy staraniu się o mieszkaniu 
komunalne. Przedstawiciel samorządu zaznacza, że wsparcie to obejmuje 
najczęściej takie osoby, które wykazują się już pewnego rodzaju samodziel-
nością i aktywnością. Wynika to z faktu, iż to ze strony osoby potrzebującej 
musi wyjść inicjatywa szukania pomocy w organizacji pozarządowej (jego 
zdaniem NGO-sy nie posiadają systemu wyszukiwania osób wykluczonych).

Według rozmówcy w chwili obecnej żadna organizacja pozarządowa 
nie oferuje osobom wykluczonym mieszkaniowo innej formy pomocy niż 
udzielenie doraźnego schronienia. Jego zdaniem polityka mieszkaniowa jest 
marginalnym obszarem działalności trzeciego sektora: Wprost takimi temata-
mi nikt się nie zajmuje. Mamy organizacje przyjaciół szkoły, miasta, przedszkola, 
jakieś tam fora samorządowe – raczej takie interdyscyplinarne, środowiskowe, 
zgromadzone wokół szkół, rodziców, osiedli.
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Jako przykład możliwej współpracy samorządowiec wskazuje wspólne 
partycypowanie w kosztach budowy obiektów mieszkalnych dla osób wyklu-
czonych. Ze strony samorządu np. zostałby przekazany teren pod budowę, 
zaś ze strony beneficjentów pewien kapitał oraz praca na rzecz budynku. 
Respondent zaznacza, że tego typu pomoc mogłaby być skierowana do osób, 
których nie stać na kupno mieszkania na rynku komercyjnym, ale posiada-
ją już pewien kapitał i chcą nim dysponować. Ważne byłoby tutaj również 
wsparcie organizacji pozarządowej mającej realne doświadczenie w realizacji 
tak dużych przedsięwzięć (gmina sama nie ma możliwości, by podjąć się tego 
działania).

Perspektywa przedstawicieli NGO

Wywiad przeprowadzony był z pracownikami organizacji pozarządowej 
prowadzącej niewielki ośrodek, który oferuje pomoc matkom z dziećmi. Wa-
runkiem uzyskania pomocy jest zamieszkiwanie na terenie albo pochodzenie 
z danego powiatu, a także nieposiadanie przez matkę dochodów umożliwia-
jących wynajęcie lokalu na rynku komercyjnym. W związku z obawą przed 
trudnościami wychowawczymi ze starszymi dziećmi, przyjmuje się jedynie 
matki z dziećmi do szóstego roku życia. O przyjęciu do ośrodka decyduje 
rozmowa indywidualna, podczas której sprawdzana jest kondycja psychiczna 
zgłaszającej się osoby.

Priorytetem organizacji pozarządowej jest doprowadzenie do usa-
modzielniania się matki w wyniku osiągnięcia przez nią stabilizacji emocjo-
nalnej i materialnej. Zdaniem rozmówców zbyt długie przebywanie kobiet 
w ośrodku może mieć na nie zły wpływ (np. uzależnienie się od przyjmowania 
pomocy). Dlatego też czas pobytu w ośrodku ograniczony jest do jednego 
roku. Występują jednak specyficzne sytuacje, w których taki okres czasu jest 
zdecydowanie niewystarczający: (...) dla zmotywowanych rok wystarcza. Ale 
są np. kobiety w ciąży. Kiedy kończy im się pobyt, dziecko jest malutkie. Nie są 
w stanie nic zrobić.

Za kluczowy problem społeczny organizacja uważa wykluczenie ze 
względów mieszkaniowych. Problem ten definiowany jest nie tylko jako „brak 
dachu nad głową”, ale również jako brak możliwości i kompetencji pozwalają-
cych na zapewnienie i utrzymanie własnego lokalu mieszkalnego.
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Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, obecnie oferowa-
na przez urząd gminy pomoc w obszarze polityki społecznej jest nieskuteczna. 
Powodem tego stanu rzeczy jest zbyt niska liczba mieszkań socjalnych, a tym 
samym zbyt długi czas oczekiwania na nie: To kwestia braku pieniędzy gminy 
na mieszkania. Więcej potrzebujących niż możliwości. Czeka się bardzo długo, 
około 12 lat.

Beneficjenci

Według relacji przedstawicieli NGO, matki trafiające do ośrodka dzielą się 
na dwa typy. Typ pierwszy to osoby, które: (...) chcą zrobić coś ze swoim życiem, 
korzystają z pomocy maksymalnie, oraz typ drugi, któremu trudniej pomóc: (...) 
trafiają tu z innego ośrodka, zmieniają je, znikają, etc. Podział pomiędzy tymi 
dwoma typami często skorelowany jest z wiekiem beneficjentek. Matki bliżej 
trzydziestego roku życia to często zaradne kobiety, które potrzebują wsparcia, 
ale umieją większość spraw same sobie załatwić. W przypadku młodszych 
beneficjentek pomoc jest o wiele większa: Często same są dziećmi. Nie mają 
pojęcia o niczym. Często uczy się je sprzątać, gotować, jak iść do urzędu i gdzie 
jest ten urząd.

Problemy kobiet najczęściej wynikają z powodów środowiskowych 
i rodzinnych. Najczęstszym z nich jest konieczność ucieczki z nacechowanych 
przemocą związków, w których są zastraszane i bite przez partnerów. Wiele 
spośród kobiet to osoby pochodzące z rodzin dysfunkcjonalnych. Ich rodzice 
są często osobami patologicznymi, dotkniętymi chorobą alkoholową i nie 
mogącymi zaoferować żadnego wsparcia młodej matce. Dodatkowym prob-
lemem są kłopoty materialne niepozwalające na utrzymanie siebie i dziecka.

Podopieczne danej placówki, z racji trudnych doświadczeń, niejedno-
krotnie zmagają się z problemami emocjonalnymi, depresją bądź też zabu-
rzeniami osobowości. Pracownicy organizacji nie posiadają odpowiednich 
kompetencji w tych obszarach. Starają się jednak uzyskać odpowiednią 
pomoc psychologiczną lub psychiatryczną w publicznych instytucjach opie-
ki społecznej. W ośrodku beneficjentkom oferowana jest wieloaspektowa 
pomoc – jest to niezbędny warunek przeciwdziałania bezdomności. Pierw-
szym poziomem wsparcia jest konieczność zawarcia kontraktu socjalnego 
pomiędzy osobą przyjmowaną do placówki a organizacją. Obejmuje ona 
plan usamodzielniania podopiecznych: Żeby nie było tak, że przez rok nic nie 
robią, mają tak pracować, aby mogły samodzielnie funkcjonować. Następnym 
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obszarem pomocy jest doradztwo zawodowe – każda z kobiet musi aktywnie 
szukać pracy przy wsparciu pracowników organizacji. Ośrodek oferuje rów-
nież pomoc pedagoga, który pomaga w wychowaniu dzieci, czuwa nad ich 
rozwojem oraz prowadzi grupę wsparcia dla matek. Ponadto, dla rozluźnienia 
i integracji koleżeńskiej, prowadzone są różnego rodzaju warsztaty i zajęcia 
aktywizujące m.in. wykonywania rękodzieła.

W trakcie pobytu w ośrodku pracownicy organizacji pomagają benefi-
cjentkom w znalezieniu lokalu mieszkalnego, do którego z czasem mogłyby się 
przeprowadzić. Pomoc dotycząca mieszkalnictwa zaczyna się od udzielenia in-
formacji, że w ogóle istnieje jakakolwiek polityka mieszkaniowa samorządów. 
Kobiety często nie zdają sobie sprawy, że mogą ubiegać się o lokal z zasobów 
komunalnych gminy. Następnie pracownicy NGO pomagają w wypełnianiu 
wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego, uczestniczą w wizytach w urzę-
dzie oraz zaświadczają o wiarygodności beneficjentek: Pomaga się im, dołącza 
opinie, żeby nie były anonimowe, żeby chodziły i opowiadały o swoich historiach.

Dodatkowo kobietom, które opuściły placówkę, NGO oferuje comie-
sięczną paczkę zawierającą produkty żywnościowe oraz artykuły czyszczące 
(kobiety te nadal pozostają również pod opieką miejskiego ośrodka pomocy 
społecznej). Nie jest to bezpośrednia pomoc mieszkaniowa, ale wpływa 
znacząco na zmniejszanie miesięcznych wydatków i pomaga w planowaniu 
budżetu.

Zdaniem respondentów, elementem utrudniającym pracę z benefi-
cjentkami jest często ich roszczeniowa postawa. Nie dążą one do usamodziel-
niania się, nie poszukują pracy, lecz przede wszystkim oczekują na wsparcie 
ze strony instytucji publicznych. Według przedstawicieli organizacji wynika 
to z faktu, że rodziny z których wywodzą się kobiety nierzadko długotrwale 
utrzymywały się z zasiłków oraz otrzymywały pomoc ze strony ośrodków 
pomocy społecznej. W związku z tym praca z beneficjentkami polega również 
na uświadamianiu im, dlaczego ważne jest znalezienie zatrudniania, dlaczego 
warto się usamodzielnić.

Relacja NGO a samorząd

Pomimo tego, że NGO nie ma wpływu na politykę mieszkaniową gminy, 
ocenia on pozytywnie własne relacje z samorządem lokalnym. Organizacja 
co roku startuje z projektami na realizację zadań o charakterze publicznym 
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(głównie polegających na wprowadzeniu dodatkowych działań w prowadzo-
nym ośrodku) i jeszcze ani razu nie spotkała się z odrzuceniem ich wniosków. 
Zdaniem respondentów świadczy to o dużej otwartości i elastyczności urzęd-
ników, a także zaufaniu, jakim darzona jest organizacja: Kierownik siedzi i myśli. 
Nie ma oporu, że pomysł czy działanie nie pasuje. Środki finansowe są. Na przy-
kład: doradca zawodowy? Ok. Warsztaty rękodzieła? Ok. Otwartość na pomysły.

Przedstawiciele organizacji pozarządowej mają poczucie, że dzięki dłu-
goletniej współpracy z samorządem oraz zdobytym w ten sposób kontaktom, 
mogą znacznie szybciej załatwić poszczególne sprawy: Kojarzy się osoby. Moż-
na próbować pośredniczyć. Opinie, prośby, wizyty. Ale to zależy od człowieka, 
który zasiada w gminie.

Największe trudności we współpracy z gminą stanowią przepisy lokalne 
warunkujące udzielenie pomocy jedynie osobom zameldowanym w danej 
gminie. Beneficjentkami ośrodka NGO są natomiast kobiety z całego powiatu, 
a tym samym nie mogą one otrzymać pomocy z urzędu gminy, w której działa 
organizacja. 

Identyfikacja luk i barier uniemożliwiających efektywną realizację
polityki mieszkaniowej oraz propozycje rozwiązań

Zdaniem przedstawicieli NGO, efektywną realizację polityki mieszkanio-
wej uniemożliwia kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim jest to długi czas 
oczekiwania na mieszkanie komunalne lub socjalne. Jest to spowodowane 
brakiem zasobów mieszkaniowych w gminie: Listy są długie, mieszkań jest 
mało. Dużą trudnością jest także wcześniej wspomniany warunek, udzielania 
pomocy przez urząd gminy jedynie osobom mogącym udokumentować swój 
pięcioletni pobytu na terenie gminy.

Uzyskanie mieszkania z zasobów gminy utrudnia ponadto konieczność 
złożenia w odpowiednim czasie podania o przyznanie lokalu: Żeby podanie było 
rozpatrzone, powinno być oddane do końca stycznia, a mieszkanki trafiają tutaj 
przez cały rok. Często nawet jeśli złożą podanie, otrzymują odpowiedź, żeby złożyć 
wniosek w przyszłym roku. No i mają dziewięć miesięcy z życia wyłączone.

Zdaniem respondentów powyższe czynniki powodują zniechęcenie 
i brak wiary u kobiet przebywających w ośrodku. Jest to dodatkowy problem 
sam w sobie: Rozmawia się o tym, żeby zawsze składać. Niech ten wniosek bę-



206

Rozdział iV : Badanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce 

dzie. A może za 2 lata mieszkanie będzie. Ale nie mają co liczyć, że w ciągu roku to 
mieszkanie się znajdzie.

W czasie wywiadu wyróżniono szereg pomysłów, których wdrożenie 
mogłoby przynieść korzystne rezultaty w zakresie polityki mieszkaniowej. 
Jednym z nich jest wprowadzenie idei mieszkań chronionych/treningowych, 
dla osób mniej zaradnych. Ich idea polega na funkcjonowaniu przy lokalach 
opiekuna, który pokazałby, jak się samodzielnie żyje i na co należy zwrócić 
uwagę, a który udzieliłby niezbędnej pomocy w najbardziej kryzysowych 
sytuacjach.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych ze względu na charakter 
swojej pracy zwrócili szczególną uwagę na problemy samotnych matek w ob-
szarze polityki mieszkaniowej. Ich zdaniem w ramach prowadzonych przez 
gminę programów wspierających osoby wykluczone mieszkaniowo brakuje 
obecnie projektów, które uznawałyby pierwszeństwo matek z dziećmi w do-
stępie do lokali mieszkalnych: (...) priorytet to ludzie z budynków przeznaczo-
nych do rozbiórki, a przecież lepszy jest obywatel, który zaczyna pracować i może 
się utrzymać, niż taki, który nie jest w stanie iść do pracy i trzeba go utrzymywać. 
Ponadto występują problemy z dostępnością żłobków – matki nie mają z kim 
zostawić dziecka, nie mogą podjąć pracy, w efekcie nie mają środków na wy-
najęcie mieszkania lub pokoju.

Zgłoszono również pomysł czasowego opłacania czynszu przez gminę 
za wynajmowany na rynku komercyjnym lokal. Pozwoliłoby to matkom na 
pewnego rodzaju samodzielność: Fajnie by było, jakby mieszkanka opuszczając 
dom przez 3 miesiące, część czynszu miała opłacony przez gminę – motywuje to 
mieszkanki, aby zamiast przechodzić do kolejnego ośrodka, usamodzielniały się. 
Wtedy jest czas na szukanie żłóbka/przedszkola, pracy.

Inną propozycją jest utworzenie listy osób prywatnych, które wynaj-
mują mieszkania/pokoje i które wyrażają zgodę, aby wprowadziły się tam 
matki z dziećmi, klientki ośrodka pomocy społecznej. NGO wzięłoby na siebie 
odpowiedzialność za wspieranie danego najemcy, a także poświadczyłoby, 
że naprawi ewentualne zniszczenia (np. odmaluje ściany). Pomysł ten wynika 
z zaobserwowanego zjawiska niechęci wynajmowania mieszkania matkom 
z dziećmi z powodu potencjalnych szkód.
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Perspektywa osób z problemami mieszkalnymi
Sytuacja pierwsza

Kobieta, lat 20. Matka dwójki córek w wieku 2 lat oraz 8 miesięcy. Trafiła 
do NGO, ponieważ ojczym wyrzucił ją z mieszkania (w rodzinie występowała 
przemoc, ojczym znęcał się nad matką). Jednocześnie warunki życia zagrażały 
odebraniem kobiecie dzieci (pojawiały się donosy od sąsiadów dotyczące 
znęcania się nad dziećmi oraz ich zaniedbania). Matka respondentki wypro-
wadziła się od ojczyma i aktualnie wynajmuje dwupokojowe mieszkanie wraz 
z partnerem i młodszą siostrą kobiety.

Kobieta podkreśla, że istnieje możliwość powrotu do matki, ale jest to 
rozwiązanie traktowane jako ostateczność: Jakbym już nie miała gdzie iść, to 
by mnie wzięła. Ojciec respondentki przebywa od dłuższego czasu w areszcie 
śledczym. Mężczyzna posiada mieszkanie komunalne, w którym obecnie 
mieszka najstarsza siostra kobiety wraz z dzieckiem i mężem.

Zagrożenie związane z utratą dzieci spowodowało, że kobieta po kon-
sultacjach z asystentem rodziny, postanowiła zgłosić się po pomoc do domu 
samotnej matki. Kobieta podkreśla, że przypisany asystent z ośrodka pomocy 
społecznej pomógł jej także zachować stabilność emocjonalną i podjąć kon-
kretne działania: To drugie dziecko było niechciane i przychodziły mi takie różne 
dziwne pomysły do głowy, już nie panowałam nad sobą (…) kazała wziąć się 
w garść, więc wzięłam się w garść.

Kobieta początkowo nie była przekonana, czy dom samotnej matki 
jest dla niej dobrym rozwiązaniem. Obecnie uważa jednak, że była to słuszna 
decyzja, gdyż umożliwiła jej stworzenie rodziny dla dzieci. Kobieta uważa, 
że gdyby nie trafiła do placówki, jej sytuacja życiowa wyglądałaby znacznie 
gorzej. Prawdopodobnie wróciłaby do ojca dzieci, gdzie narażona byłaby na 
przemoc, narkotyki, alkohol. Tymczasem dzięki pobytowi w placówce mogła 
usamodzielnić się i załatwić sprawy, których wcześniej sama nie była w stanie 
się zmobilizować: Załatwiłam alimenty na dziecko, jak tu przychodziłam nie 
miałam nic. Kobieta podkreśla także, że pomoc, którą oferuje OPS oraz kierow-
niczka domu samotnej matki jest bardzo potrzebna, by móc przezwyciężyć 
życiowe trudności.
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W chwili obecnej respondentka czeka na decyzję kierowniczki, dotyczą-
cą przedłużenia jej pobytu w domu o kolejne 3 miesiące: Normalnie przedłuża 
się o 3, ale ja też taka grzeczna nie byłam tutaj, za czasów takiej jednej koleżanki, 
potrafiłam powiedzieć kilka krótkich słów i kierowniczka dała mi szansę na po-
prawienie się. Kobieta nie patrzy w przyszłość, żyje teraźniejszością. Utrzymuje 
się z zasiłku rodzinnego w wysokości 154 zł oraz dzięki pomocy, której udziela 
jej matka.

Kobieta chciałaby mieć własne mieszkanie – wynajem nie stanowi dla 
niej alternatywy. Respondentka podkreśla, że wystarczyłby jej jeden pokój 
z kuchnią i z łazienką. Ważne jest dla niej, by nie musiała łazienki dzielić z in-
nymi lokatorami. W styczniu 2015 roku, przy wsparciu NGO kobieta napisała 
wniosek o mieszkanie komunalne. W towarzystwie pracownika socjalnego 
przychodzi na rady mieszkaniowe i opowiada o swojej sytuacji życiowej. 
Otrzymanie mieszkania jest prawdopodobne w przyszłym roku (zgodnie 
z informacją NGO). Dla kobiety posiadanie mieszkania jest ważne, gdyż: 
(...) ma się schronienie, nie trzeba prosić innych osób o pomoc, martwić się, że ktoś 
z niego wyrzuci.

Sytuacja druga

Kobieta, lat 29. Pochodzi z innego powiatu niż ten, na terenie którego 
znajduje się NGO. W ośrodku NGO pojawiła się, będąc w ostatnim miesiącu 
ciąży. Przed trafieniem do placówki przez 6 lat była w związku. Razem z part-
nerem sprzedawała owoce i warzywa. W wyniki kłótni mężczyzna zostawił 
ją, a ona zaczęła przebywać na ulicy. Pomagały jej obce osoby dostarczając 
jedzenie i picie. Proponowano jej również, by zwróciła się o pomoc do księdza 
z pobliskiej parafii, ale kobieta wstydziła się prosić o wsparcie. Respondentka 
ma sporadyczny kontakt ze swoją rodziną. Posiada pięcioro rodzeństwa, które 
jest samodzielne, ale nie może liczyć na ich pomoc.

O możliwości trafienia do placówki dowiedziała się od znajomej, która 
w niej już wcześniej przebywała. Ze względu na to, że na początku nie mogła 
zostać przyjęta do domu samotnej matki przez 9 dni przebywała w ośrodku 
interwencji kryzysowej. Po tym czasie została zakwalifikowana do ośrodka.

Kobieta przez większość czasu, który spędziła w placówce, nie korzy-
stała z innych form pomocy mieszkaniowej. Otrzymała głównie wsparcie na 
dziecko oraz pomoc przy złożeniu dokumentów o alimenty. Jednocześnie 
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kobieta podkreśla, że w domu samotnej matki zawsze może zwrócić się do 
pracowników o pomoc, porozmawiać z nimi i uzyskać radę.

W czasie pobytu w ośrodku nie podejmowała działań mających na celu 
usamodzielnienie się. Jej aktywność wiązała się głównie z próbą powrotu do 
partnera. Tak minęło 12 miesięcy (możliwy czas pobytu w placówce): Aktual-
nie jestem w takiej sytuacji, że nie mam dokąd stąd odejść. Partner jednak nie 
wykazywał chęci budowania stałej relacji z kobietą. W momencie kłótni lub 
kryzysu wyrzucał ją z mieszkania. Mężczyzna nie pomaga kobiecie finansowo.

Respondentka od blisko miesiąca szuka mieszkania oraz pracy (mogła-
by się zająć opieką nad dzieckiem lub osobą starszą, sprzątaniem). Trudnością 
w wynajęciu mieszkania okazuje się obecność dziecka. Kiedy wynajmujący się 
o nim dowiadują – odmawiają. Jeśli próby nie zakończą się sukcesem, kobieta 
spróbuje w kolejnym domu samotnej matki. Ma świadomość, że mogła pod-
jąć działania zapobiegające tej sytuacji.

Dzięki NGO dowiedziała się o możliwości ubiegania o mieszkanie so-
cjalne. Chciałaby mieć własne, umeblowane mieszkanie, z łazienką: (...) takie, 
z którego nikt by mnie nie wygonił. Jednak ze względu na długi czas oczekiwa-
nia, nie spodziewa się, że kiedykolwiek je otrzyma.

Sytuacja trzecia

Kobieta, 22 lata. W ośrodku znalazła się, ponieważ utrzymująca ją matka 
zadłużyła się starając się utrzymać siebie, córkę oraz jej dwójkę dzieci (pierw-
sze urodziła mając 17 lat). Matka, uznając że nie poradzi sobie finansowo, 
zaproponowała córce czasowe skorzystanie z domu samotnej matki: Ale jak 
tylko trochę ogarnie się z pieniędzmi, to mi z powrotem pomoże. Ale to już jak 
stąd wyjdę po roku.

Kobieta wcześniej mieszkała na terenie innego miasta, ale postanowiła 
się przeprowadzić ze względu na możliwość podjęcia pracy. Jednak po trzech 
miesiącach próbnych zaszła w drugą ciążę i pracodawca nie podpisał z nią 
umowy. Ma nadzieję, że uda się jej w najbliższym czasie powrócić do pracy. Li-
czy w tym względzie na pomoc brata: powiedział, że jeżeli zobaczy, że spoważ-
niałam, to znowu załatwi mi tam pracę, tam można 4 tys. zł zarobić miesięcznie, 
tym bardziej, że tam nie ma na czarno, tylko normalnie. Stwierdza, że podjęcie 
zatrudnienia jest dla niej w tym momencie priorytetowe.
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Ze względu na wymagany, udokumentowany czas 5-letniego prze-
bywania na terenie gminy, w chwili obecnej nie ma szans na staranie się 
o mieszkanie. Jednak sama ma co do mieszkań socjalnych mieszane uczucia. 
Zna obiegowe opinie mówiące, że mieszkania socjalne to baraki pełne pijaków 
i odradzają mieszkać tam z dziećmi. Podkreśla, że nie chciałaby, żeby jej dzieci 
wychowywała ulica.

Chciałaby wynająć mieszkanie, lecz obliczony przez nią koszt wynajmu 
dla siebie i dwójki dzieci to nieosiągalne w chwili obecnej 1500 zł. Kobieta 
systematycznie odkłada ¾ zasiłku, który otrzymuje, aby mieć na kaucję 
i wynajem mieszkania w przyszłości. Przez pewien czas próbowała mieszkać 
wspólnie ze swoim partnerem. Niestety nie udało im się podołać wymaganiom 
finansowym. Cały czas jednak planują wspólną przyszłość – chcą zaoszczędzić 
pieniądze i ponownie zamieszkać razem. Partner codziennie odwiedza kobie-
tę i pomaga jej. Respondentka może także liczyć na pomoc brata, szczególnie 
tą skierowaną do dzieci (kupno wózka, jedzenia, drobne kwoty finansowe).

Z perspektywy 5 lat ocenia swoją sytuację życiową, jako gorszą. Pod-
kreśla jednak, że mieszkanie i wcześniejszy komfort życia straciła z własnej 
winy: (...) no to ja z partnerem powynosiłam wszystko (…) zdemolowaliśmy to 
mieszkanie. Obecnie zdaje sobie sprawę, że musi podjąć działania na rzecz po-
prawy swojej sytuacji. Stara się samodzielnie dowiadywać o to, gdzie można 
pozyskać pomoc. Nie ma zahamowań, aby spotykać się z urzędnikami. Planu-
je, by w nowym roku odwiedzić burmistrza celem porozmawiania o swoich 
szansach na otrzymanie mieszkania komunalnego.

Placówkę NGO ocenia bardzo pozytywnie. Podkreśla, że zarówno wa-
runki mieszkaniowe, jak i otoczenie są przyjazne dla matek i dzieci. Jeżeli 
zdarzają się problematyczne sytuacje, to dotyczą one najczęściej konfliktów 
pomiędzy mieszkankami domu. Na miejscu korzysta głównie z pomocy psy-
chologicznej, do czego zachęca ją matka: (...) umysł mi się oczyszcza, uspokajam 
się, jest inaczej. Kobieta, dzięki uzyskanej pomocy, optymistycznie podchodzi 
do przyszłości i do planu na kolejne miesiące, zarówno w zakresie opieki nad 
dziećmi, jak i własnego zatrudnienia.

Respondentka uważa, że kobiety znajdujące się w domach samotnej 
matki powinny być objęte ściślejszą pomocą ze strony rządu. Jej zdaniem, 
państwo we współpracy z organizacjami pozarządowymi może podjąć real-
ne działania, by dążyć do zapewnienia mieszkań kobietom wychodzących 
z ośrodka po 12 miesiącach. Zaznacza przy tym, że wsparcie należy uzależnić 
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od starań poszczególnych kobiet: No skoro jest się tutaj rok i jeżeli się nie będzie 
myślało o tym mieszkaniu, będzie się wiedziało, że jak wyjdziemy, to będziemy 
miały (…) no to wtedy można zająć się znalezieniem pracy, załatwieniem opieki 
nad dziećmi, żeby móc iść do tej pracy. I jeżeli po roku czasu będzie można przed-
stawić, jakie dochody się, to wtedy otrzymuje to mieszkanie (…) nawet nieduże, 
nawet kawalerkę. Mogliby przeznaczyć część funduszy unijnych na postawienie 
bloku.

Wnioski z wywiadów z osobami wykluczonymi

Wszystkie trzy powyższe sytuacje były historiami samotnych matek, 
beneficjentek ośrodka prowadzonego przez organizację pozarządową. Mimo, 
iż historie kobiet różnią się między sobą, to jednak na ich podstawie można 
stwierdzić, że wykluczenie mieszkaniowe „ma płeć”. Oznacza to, że kobiety 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej reagują inaczej na zaistniałą sytua-
cję niż mężczyźni. Idąc dalej można stwierdzić, że wymagają one nieco innej 
pomocy i innych narzędzi, aby wyjść z ubóstwa.

Respondentki, w przeciwieństwie do mężczyzn udzielających wywia-
dów, podkreślały znaczenie pomocy psychologicznej i wsparcia emocjonal-
nego otrzymywanego od pracowników OPS lub organizacji pozarządowej. 
Jednocześnie doceniały zewnętrzne źródła motywacji do osiągnięcia samo-
dzielności. Otrzymanie tych elementów umożliwiało im podejmowanie kon-
kretnych działań czy to w urzędzie gminy, czy też na rynku komercyjnym. Nie 
bez znaczenia pozostaje tutaj sposób funkcjonowania domu samotnej matki, 
który po części wymusza na przebywających w nim kobietach konieczność 
nasilenia działań i dążenia do poprawy warunków bytowych.

Równie ważną kwestią w przypadku kobiet jest oderwanie się od czyn-
ników, które zmuszały je do poszukiwania pomocy społecznej. Należą do nich 
przede wszystkim: przemoc domowa, alkoholizm w rodzinie, niewłaściwe 
środowisko rówieśnicze i pobyt któregoś z opiekunów w zakładzie karnym. 
Respondentki podkreślały bowiem, że pobyt w ośrodku NGO dawał im poczu-
cie bezpieczeństwa i umożliwiał uporządkowanie swoich spraw. Jednocześ-
nie dążenie do posiadania własnego mieszkanie płynęło nie tylko z potrzeby 
uzyskania schronienia, ale przede wszystkim z potrzeby poczucia równości 
w życiu społecznym. Kobiety podkreślały w swoich wypowiedziach, że istotne 
jest dla nich to, żeby nikt ich nie mógł wyrzucić z mieszkania, by mogły być 
niezależne od swoich partnerów.
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Podsumowanie sytuacji mieszkaniowej w mieście C

Miasto C, ze względu na swoją specyfikę związaną z liczbą mieszkań-
ców, odbiega od obrazu kreowanego w pozostałych badanych gminach. 
Prezentowany samorząd jest dobrym przykładem tworzenia relacji między 
gminą a organizacjami pozarządowymi. Obie strony deklarują bowiem, że 
oceniają nawiązaną współpracę jako owocną i dobrze rokującą na przyszłość. 
Samorząd wykazuje postawę otwartości wobec inicjatyw NGO, między innymi 
przyznając dotacje na projekty przygotowane przez organizację. Organizacje 
zaś doceniają możliwość prowadzenia ścisłej współpracy zarówno z urzędem 
miasta jak i z innymi instytucjami pomocowymi.

Tak samorząd, jak i organizacja pozarządowa widzą, że brakuje środków 
na zakup czy budowę nowych mieszkań socjalnych i komunalnych. Jednakże 
NGO dostrzega inne rozwiązania, by wspierać osoby zagrożone wyklucze-
niem i już wykluczone mieszkaniowo, np. poprzez wynajem mieszkań na 
rynku prywatnym. Rozwiązanie wydaje się być efektywne w szczególności 
dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji mieszkaniowej. 
Przedstawiciele samorządu i trzeciego sektora zauważają, że problemy 
mieszkaniowe są najczęściej konsekwencją innych problemów społecznych 
i dlatego programy wspierania mieszkalnictwa społecznego powinny być 
kompleksowe i naprawiać przyczyny, a nie tylko skutki problemów kon-
kretnej osoby. Ma to po części miejsce w przypadku kobiet przebywających 
w domu samotnej matki.

W mieście C uwagę zwraca próba systematyczniejszego podchodzenia 
do problemu rozwiązania kwestii mieszkaniowej. Mimo to, wciąż nie docenia 
się należycie organizacji pozarządowych, które mogą wnieść nowe spojrzenie 
i nowe rozwiązania w obszarze mieszkalnictwa. Wyraźnie widać, że w badanym 
mieście jest miejsce na działania rzecznicze w obszarze polityki mieszkaniowej 
i włączanie się we wspólne tworzenie z samorządem strategii i programów na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym. Istotnym zadaniem 
wydaje się również sieciowanie instytucji i organizacji działających w obszarze 
polityki mieszkaniowej, by dzieliły się wiedzą i swoim doświadczeniem.
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Ciekawą kwestią, która pojawia się w tym mieście, jest silna zależność 
między priorytetami wyznaczanymi przez politykę rządową a priorytetami, 
które wyznaczają w swoich działaniach samorządy. Z uwagi na fakt, że po-
lityka mieszkaniowa nie stanowi istotnego obszaru działań rządu, gmina 
także traktuje ją w sposób marginalny, przyznając pierwszeństwo działaniom 
edukacyjnym. Podążając za tym tokiem rozumowania, oznacza to brak lub 
ograniczenie funduszy na rozwój mieszkalnictwa na szczeblu centralny, a tym 
samym niemożność realizacji tych działań na szczeblu samorządowym. Ko-
nieczne jest więc: uczynienie polityki mieszkaniowej jednym z priorytetów 
rządowych z jednej strony, a z drugiej nadanie jej odpowiedniej rangi na po-
ziomie realizacji przez gminy. Takie podejście przyczyniłoby się do poszukiwa-
nia przez władze lokalne nowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa oraz 
do podjęcia wzmożonych starań na rzecz pozyskania dodatkowych środków 
na rozwój budownictwa komunalnego i realizację działań remontowych. 

Opis sytuacji mieszkaniowej w dzielnicy D

Gmina jest dzielnicą dużego miasta, którą zamieszkuje blisko 180 tysię-
cy mieszkańców. Według danych z 2012 roku, stopa bezrobocia wynosiła tu 
ponad 5%. W tej części miasta odnotowano największą liczbę spółdzielczych 
mieszkań oddanych do użytkowania (ponad 40% zasobu całej miejscowości). 
W gminie, do której przynależy dzielnica, na sprawy dotyczące mieszkalnictwa 
przeznacza się w sumie od 5 do 15% budżetu.

Perspektywa przedstawicieli samorządu
Rozumienie, rola oraz znaczenie polityki mieszkaniowej

Definicję i rozumienie polityki mieszkaniowej przedstawiciel samorzą-
du opiera na zapisach Ustawy o ochronie praw lokatorów. Politykę tę, jego 
zdaniem, tworzy całokształt działań podejmowanych w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych danej gminy, przy czym każdy z podmiotów zobo-
wiązanych do określonych działań czyni to w ramach swoich indywidualnych 
możliwości, uzależnionych od posiadanych środków finansowych.
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Według respondenta zarówno Ustawa o ochronie praw lokatorów, jak 
i związane z nią orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego[109] zobowiązuje sa-
morząd do zabezpieczenia możliwości rozwoju budownictwa. Oznacza to, że: 
(...) nie każdy indywidualny człowiek ma dostać mieszkanie (…) każdy kto do nas 
złoży wniosek, ale my mamy tworzyć warunki do tego, żeby tą politykę realizować.

Nadmienić należy, że kwestia mieszkaniowa – według badanej osoby – 
stanowi bardzo ważny element ogólnej działalności samorządu, a jej założenia 
są częścią składową strategii gminy. Właściwą dla polityki mieszkaniowej stra-
tegię przygotowuje się raz na 5 lat, przy czym co roku jest ona aktualizowana 
w oparciu o analizę struktury zasobów mieszkaniowych i potrzeb zarówno 
mieszkaniowych, jak i remontowych. Przedstawiciel samorządu twierdzi, że 
większość założeń wynikających z przyjętego planu jest realizowana przez 
poszczególne dzielnice: (…) sporo nowych się buduje, w różnych dzielnicach, 
tych nowych mieszkań. Ale na pewno to nie wystarcza na zaspokojenie wszyst-
kich potrzeb. Jedyna możliwość niezrealizowania planu to brak środków 
finansowych. Oznacza to, że wieloletnie programy gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym stanowią rzeczywisty wyznacznik działań podejmowanych 
przez JST, a nie tylko dokument o charakterze deklaratywnym.

Prezentowane podejście samorządu pozwala zasygnalizować triadę 
przymiotów JST w obszarze polityki mieszkaniowej. Pierwszy z przymiotów 
wiąże się z samodzielnością i odrębnością w kształtowaniu tej części polityki 
samorządu. To prowadzi do spostrzeżenia, iż powierzony ustawowo gminom 
obowiązek realizacji polityki mieszkaniowej został nie tylko przyjęty, ale i za-
akceptowany przez samorządy.

Drugi przymiot odnosi się do stawiania samorządu w roli wykonawcy 
działań z zakresu polityki mieszkaniowej. Wskazana samodzielność i odręb-
ność odnosi się więc głównie do obszaru realizacji, a nie kształtowania szero-
ko rozumianej polityki mieszkaniowej kraju. JST postrzega siebie jako aktora 
drugiego rzędu, mimo iż posiadana wiedza oraz praktyka zobowiązuje ją do 
inicjowania zmian w obszarze mieszkalnictwa.

Trzeci z przymiotów wskazuje na hierarchiczność postrzegania działań 
w polityce mieszkaniowej. Przypisanie nadrzędnej roli „zabezpieczeniu moż-
liwości rozwoju budownictwa” wobec działań związanych z przyznawaniem 
lokali mieszkalnych wskazuje z jednej strony na postrzeganie polityki miesz-
kaniowej jako obszaru wielowymiarowego, na który składają się zarówno 

109 | Respondent nie precyzuje, które orzeczenie ma na myśli. 
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budowa nowych mieszkań, remonty, jak i realizacja potrzeb mieszkaniowych; 
z drugiej zaś strony takie podejście umiejscawia samorząd w strukturze pub-
licznej, jako organ dbający o tworzenie klimatu i warunków innym podmio-
tom do dostarczania usług społecznych, a nie jako bezpośredniego i jedynego 
dostarczyciela tychże usług.

Stan faktyczny – realizacja polityki mieszkaniowej przez gminę
Zasób mieszkaniowy

Najważniejszym wyznacznikiem realizacji polityki mieszkaniowej gminy 
jest zasób lokalowy, którym dysponuje samorząd. Posiadany zasób wyznacza 
realne możliwości i kierunki działań danego podmiotu w zakresie mieszkalni-
ctwa. W badanej gminie respondent stwierdza: Mam bardzo słaby zasób miesz-
kaniowy. Tworzą go głównie budynki przedwojenne, budynki niespełniające 
podstawowych standardów mieszkaniowych, tj. bez łazienki, z jedną toaletą 
na korytarzu przeznaczoną dla kilku mieszkań, bez centralnego ogrzewania 
(lokatorzy zmuszeni są niejednokrotnie do korzystania z bardzo drogiego 
ogrzewania elektrycznego). Wiele z dostępnych lokali, ze względu na ich stan, 
nie może być przeznaczonych do zamieszkania. Znaczącą część z nich stano-
wią pustostany: Pustostanów mam w tej chwili około 400. Jestem na bieżąco 
dlatego, że to są ciągłe analizy. Niektóre statystyki wykazują, że pustostanów jest 
na przykład 500, 600, 700.

Stan zasobu mieszkaniowego determinuje w znacznej mierze pozostałe 
działania gminy w obszarze mieszkalnictwa, czyli głównie remonty i moderni-
zacje. Remonty są niestety, zdaniem samorządu, nieopłacalne. Słaba kondycja 
obiektów mieszkalnych powoduje, że tak na dobrą sprawę, to połowę takich 
budynków to należałoby wyburzyć i postawić nowe bloki. I na to niestety nie ma 
pomysłu, nie ma środków. Kwestię tę komplikuje również fakt, że w stosunku do 
wielu nieruchomości pojawiają się roszczenia spadkobierców przedwojennych 
właścicieli. Z perspektywy gminy nie opłaca się remontować takich obiektów, 
ponieważ inwestuje się środki w czyjąś własność. W konsekwencji mieszkańcy 
budynków o nieuregulowanej prawnie własności, zmuszeni są do życia w coraz 
bardziej pogarszających się warunkach: (...) czasami to trwa na przykład 10 lat i ci 
ludzie sobie tak mieszkają w tym nieogrzewanym, źle docieplonym budynku.

Mimo istniejącej sytuacji gmina, sukcesywnie przeprowadza remonty 
swoich zasobów: Co roku są przeznaczane środki z naszego budżetu na remonty. 
W miarę możliwości ten zasób jest, te budynki są docieplane, łazienki doposażone 
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w centralne ogrzewanie, ocieplane z zewnątrz. Niezależnie od działań remonto-
wych na terenie samorządu prowadzone są działania rewitalizacyjne, które 
obejmują wybrane części danego obszaru. Polegają one przede wszystkim 
na odnowieniu elewacji budynków i inwestycjach w przestrzeń publiczną np. 
tworzenie terenów zielonych.

Warto podkreślić, że samorząd stara się, by prowadzone remonty miały 
charakter planowy i efektywny. Oznacza to, że nie chodzi jedynie o wykonywa-
nie jednorazowych lub częściowych działań związanych np. z dociepleniem 
budynku, jeśli nie przynoszą one rzeczywistych zmian: Wie pani, czasem tych 
remontów drobnych to się po prostu nie opłaca robić. No robi pani drobny remont 
pod tytułem ocieplenie ścian z zewnątrz, ale w dalszym ciągu ci ludzie będą mieli 
jakieś tam niesprawne instalacje (…) Na przykład ludzie będą oszczędzali na 
opłaty prądem, tak? I trzeba będzie im mimo wszystko zrobić to centralne ogrze-
wanie. Tylko jak już się zaczyna taki budynek remontować, to już się go powinno 
zrobić porządnie, a nie powierzchownie.

Realizacja polityki mieszkaniowej w zakresie zarządzania zasobem loka-
lowym w badanej gminie jawi się jako zespół stosunkowo ściśle powiązanych 
ze sobą działań. Z jednej strony można dostrzec świadomość słabości i barier 
występujących na terenie samorządu w obszarze mieszkaniowym, a z drugiej 
dążenie i faktyczne działania, które mają na celu przełamanie istniejących 
przeszkód oraz poszukiwanie nowych rozwiązań danej sytuacji. Jednocześnie 
niestety podejmowane aktywności ograniczają się do tzw. „stanu zastanego”, 
przez co wyjście poza dotychczasowy schemat działania np. poprzez lob-
bowanie na rzecz zmian ustawodawczych wydaje się być niemożliwe i zbyt 
pracochłonne.

Procedura ubiegania się o mieszkanie

Integralnym elementem zarządzania polityką mieszkaniową na szczeblu 
gminnym jest proces ubiegania się o mieszkanie oraz strategia rozporządzania 
posiadanym zasobem lokalowym. W badanej gminie ubiegać się o mieszkanie 
komunalne mogą osoby bezdomne albo pozostające w trudnych warunkach 
mieszkaniowych (w praktyce oznacza to zamieszkiwanie lokalu, w którym na 
osobę przypada mniej niż 6 m2). Ponadto średni miesięczny dochód na jedne-
go członka w gospodarstwie domowych osób ubiegających się o mieszkanie, 
nie może przekraczać minimum dochodowego[110].

110 | Minimum dochodowe tworzone jest w oparciu o średni miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu. Dochód ten nie może przekraczać 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobo-
wym i 220% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dziecko.
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Pierwszeństwo w dostępie do lokalu komunalnego mają osoby, które 
zamieszkują budynek przeznaczony do rozbiórki, nienadający się do zamiesz-
kania w rozumieniu prawa budowlanego, mają status uchodźcy, straciły 
mieszkanie w wyniku katastrofy albo też pochodzą z rodzin wielodzietnych 
lub dotkniętych przemocą domową. Mieszkania należą się także wynajmują-
cym lokale prywatne, w których czynsz pozostaje w rażącej dysproporcji do 
dochodów gospodarstwa domowego oraz osobom chorym, repatriantom, 
więźniom, pełnoletnim wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych. 
Jednocześnie należy podkreślić, że nie wszystkie wskazane czynniki warun-
kujące przyznanie mieszkania muszą być spełnione, by procedura przebiegła 
pomyślnie: Czasami jest tak, że no niestety, rodzice piją, znęcają się i po prostu 
źle wychowują dzieci. I takie dziecko też ma prawo, wtedy nawet nie bierze się 
tej normy metrażowej pod uwagę przy patologii, przy chorobach. Nie bierze się 
pod uwagę normy metrażowej, tylko ci młodzi ludzie w zasadzie dostają, jeżeli 
oczywiście spełniają warunki dochodowe.

Warto dodać, że w przypadku osób bezdomnych procedura przy-
znania mieszkania komunalnego uzależniona jest od przejścia programu 
wychodzenia z bezdomności, który jest prowadzony przez lokalny ośrodek 
pomocy społecznej. Program trwa 18 miesięcy, a jego pomyślne ukończenie 
gwarantuje otrzymanie mieszkania[111]. Według przedstawiciela samorządu 
zadaniem kursu jest weryfikacja, czy dana osoba powinna uzyskać mieszka-
nie: (...) czasami ludzie się zapisują, a potem jeden raz nie przyjdzie, drugi raz nie 
przyjdzie. Ma, że tak powiem, inne cele. Zapije po prostu, krótko mówiąc, chociaż 
może nie powinnam tego mówić. No i niestety z takiego kursu trzeba ją wykreślić, 
ale bardzo wiele osób kończy taki kurs i dostają od nas natychmiast mieszkania.

Proces ubiegania się o mieszkanie w gminie rozpoczyna się wraz z mo-
mentem złożenia wniosku o lokal. Wypełniony wniosek podlega wstępnej 
weryfikacji przez pracowników urzędu zajmujących się kwestiami mieszka-
niowymi. Istotne jest, by wniosek był kompletny i prawidłowo wypełniony. 
W przypadku błędów lub braku niezbędnych informacji urząd wzywa daną 
osobę do uzupełnienia wniosku, co skutkuje wydłużeniem całej procedury. 
Urzędnicy w ramach analizy wniosku dążą przede wszystkim do weryfikacji, 
czy osobie ubiegającej się o mieszkanie lokal rzeczywiście może zostać przy-
znany: (...) badamy na przykład też czy nie ma gdzieś jakiejś własności. Jest taki 
paragraf, który stanowi, że jeżeli ktoś posiada własność, której zbycie umożliwi 

111 | Program ten kierowany jest do osób mieszkających co najmniej 2 lata na terenie miasta, które nie są uzależnione od środków psychoaktywnych 
lub uczestniczą w leczeniu odwykowym. W ramach programu beneficjenci mają obowiązek uczestniczenia w grupie psychoedukacyjnej, indywidualnych 
konsultacjach, warsztatach dot. nabywania i podnoszenia kompetencji społecznych, działaniach charytatywnych na rzecz mieszkańców dzielnicy oraz im-
prezach i spotkaniach okolicznościowych.
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mu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, no to wiadomo, 
że takiego mieszkania od nas nie dostanie. Bo zdarzały się przypadki, że ktoś miał 
na przykład działki budowlane (…), gdzie wiadomo, że to są horrendalne ceny 
i zbycie tych działek. Spokojnie może sprzedać i zaspokoić swoje potrzeby miesz-
kaniowe. Następnie wniosek przekazywany jest do komisji mieszkaniowej, 
która opiniuje złożone podania. Cała procedura rozpatrzenia wniosku trwa ok. 
3-4 miesięcy, zaś łączny czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w gminie 
wynosi od roku do dwóch lat. Pozytywne przejście procesu weryfikacji skutku-
je umieszczeniem osoby ubiegającej się o mieszkanie na liście oczekujących.

Osobom widniejącym na liście oczekujących przedstawia się zazwyczaj 
dwa mieszkania. W przypadku, gdy osoba oczekująca nie godzi się na zapro-
ponowane jej lokale jest przesuwana na koniec kolejki oczekujących albo 
skreślana z listy. Respondent podkreślał jednak, że urząd stara się elastycznie 
podchodzić do beneficjentów: (...) natomiast tak na dobrą sprawę, to są dwie 
takie propozycje, które są, że tak powiem w uchwale. Ale czasami dla świętego 
spokoju zostawiamy i trzy, i cztery.

W przypadku lokali socjalnych procedura przebiega tak samo jak 
w przypadku lokali komunalnych, przy czym prawo do ubiegania się o lokal 
socjalny mają osoby, wobec których sąd orzekł nakaz eksmisji z dotychczas 
zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz osoby w trudnej sytuacji mieszkanio-
wej i materialnej. Mieszkania socjalne przyznawane są na czas określony (naj-
częściej jest to okres roku). Po upływie tego okresu lokal może być wynajęty 
lokatorowi:

•	 na czas nieoznaczony  – pod warunkiem, że najemca osiąga dochody 
uprawniające go do ubiegania się o najem lokalu na czas nieoznaczony (tj. 
nie znajduje się w niedostatku); 

•	 na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku nadal utrzymującej 
się szczególnie trudnej sytuacji życiowej dotychczasowego najemcy oraz 
pozostawania w niedostatku.

Elementem często pomijanym przy omawianiu procedury ubiegania się 
o mieszkanie jest kwestia informacyjna. Mimo iż nie stanowi ona formalnie 
części składowej w procesie przyznawania mieszkania, to jednak jej znaczenie 
jest bardzo duże i niejednokrotnie rzutuje na wynik końcowy całości działań. 
Odpowiednio pozyskana informacja może przyspieszyć proces rozpatrywa-
nia wniosku, przyczynić się do uniknięcia poczucia bezradności wobec proce-
dury urzędowej czy choćby ułatwić analizę wniosku. Zdaniem respondenta, 
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w badanej gminie pożądane informacje można bez problemu pozyskać za 
pomocą internetu lub bezpośrednio od pracowników urzędu: (...) właśnie pa-
nie informują, jakie załączniki są potrzebne, jak to wygląda. Oczywiście w każdej 
chwili ludzie mogą się dowiedzieć o te warunki, co i jak od moich pracowników. 
Samorządowiec w trakcie rozmowy stwierdza także, że informacji o przyzna-
waniu mieszkań udzielają ośrodki pomocy społecznej, pracownicy instytucji 
zajmujących się pieczą zastępczą czy choćby więziennictwem. Jednocześnie 
przyznaje, że nie posiada wiedzy o działaniach organizacji pozarządowych 
prowadzonych w tym zakresie.

Problemy związane z realizacją polityki mieszkaniowej

Realizacja zadań nałożonych na samorządy w ramach polityki mieszka-
niowej jest utrudniona ze względu na problemy finansowe, legislacyjne oraz 
organizacyjne. Gminy, zdaniem respondenta, posiadają zbyt małe zasoby 
finansowe, by móc w pełni odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe. Samo-
rządowiec upatruje rozwiązania tej kwestii głównie we wsparciu płynącym ze 
strony rządu: Jeżeli rząd nie pomoże, to gminy nie bardzo sobie będą mogły z tym 
poradzić. Jednocześnie wskazuje, iż pomoc państwa niekoniecznie musi być 
oparta na przekazaniu środków pieniężnych. Może ona polegać bezpośrednio 
na budowie mieszkań na terenach należących do gminy. Istotne jest więc, by 
powstawała nowa substancja mieszkaniowa, ale koszty inwestycji powinno 
ponosić przede wszystkim państwo, a nie gmina.

Z badania wynika także, że samorządowcy borykają się z problemami 
płynącymi z aktów prawnych zarówno szczebla krajowego, jak i miejscowe-
go. Znaczące trudności wiążą się ze zbyt dużą ogólnością zapisów Ustawy 
o ochronie praw lokatorów, w której brakuje przede wszystkim jasnego 
wskazania okresu trwania umowy w przypadku mieszkań komunalnych. 
Brak terminowości powoduje, że zajmowaniu mieszkań komunalnych może 
towarzyszyć wiele nadużyć: Na całym świecie robione jest tak, że na przykład 
nie podpisuje się umowy najmu na czas nieoznaczony, tylko podpisuje się umo-
wę najmu. No, bo podpisujemy umowę z biednym człowiekiem, tak? A podpisu-
jemy na 5 lat. Po 5 latach badamy, jakie jego rodzina ma dochody. Jeżeli on jest 
w dalszym ciągu tym biednym człowiekiem, zostaje. Ale jeżeli on w tym czasie, 
osiągnął stanowisko prezesa banku, to znaczy, że jego stać na mieszkanie na 
wolnym rynku. Albo owszem, może pan zostać w tym mieszkaniu, ale o 100% 
czynsz panu podnosimy.
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Jeśli zaś chodzi o prawo miejscowe, to respondent wspomina o uchwa-
łach gminy, które niejednokrotnie ograniczają w praktyce działania związane 
z przyznawaniem lokali mieszkalnych: A jeżeli jest to związek partnerski i to 
wszystko jedno czy to jest konkubina, czy to jest dwoje ludzi tej samej płci jak 
teraz mam, to ja jestem w sytuacji bez wyjścia. To jest tak, że w świetle przepisów 
prawa to jest obca osoba i ja nie mogę udzielić zezwolenia na zamieszkiwanie, 
przynajmniej w lokalu socjalnym. Na szczęście w lokalach komunalnych mogę 
takiego zezwolenia udzielić. Występuje się wtedy z wnioskiem o użyczenie dla 
konkubiny i oczywiście my taki wniosek rozpatrujemy. Ale to też moim zdaniem 
takie sztywne zapisywanie w uchwale. Czemuś to niby służy, ale w poszczegól-
nych przypadkach nie zdaje to egzaminu.

Jednocześnie przedstawiciel JST podkreśla, że uchwały gminy nie mogą 
być dopasowywane do każdego indywidualnego przypadku. Mimo to do-
strzega się konieczność szybkiego wprowadzania zmian, szczególnie w sytu-
acjach niekorzystnych dla najemców, na które oni sami nie mają wpływu. Jako 
przykład respondent podaje problem najemców lokali zwróconych byłym 
właścicielom, którzy mimo iż nie wypowiedzieli umowy najmu lokatorom, to 
jednak zdecydowanie podnieśli im koszty najmu. Osoby wynajmujące nie były 
w stanie pokryć żądanych kosztów i wówczas gmina wprowadziła do uchwały 
pojęcie „najemcy wrażliwego”, który może oczekiwać pomocy mieszkaniowej 
od dzielnicy.

Wspomina się także o zbyt szerokim zakresie Ustawy o ochronie danych 
osobowych. Zdaniem przedstawiciela urzędu, brakuje narzędzi umożliwiają-
cych weryfikację osób ubiegających się o pomoc. Osoby takie często zatajają 
swój stan majątkowy już na etapie składania wniosku. Według rozmówcy, 
urzędnicy nie mają również możliwości monitorowania dochodów oraz 
sytuacji majątkowej osób zajmujących mieszkanie: Ja uważam, że nie powin-
nam mieć żadnych problemów z pozyskiwaniem takich danych, bo ja chcę tym 
ludziom pomóc albo chcę nie dać mieszkania komuś, kto mi bajki opowiada, a de 
facto nie ma żadnych przypadłości. Natomiast ustawa wzbrania nam dostępu do 
tych danych wrażliwych i czasami napotykamy na różne problemy.

Problemy organizacyjne, na które wskazuje respondent, wiążą się głów-
nie ze zbyt małą liczbą pracowników oddelegowanych do spraw mieszkanio-
wych w urzędzie. Zdaniem osoby badanej zwiększenie liczby pracowników 
z jednej strony umożliwiłoby prowadzenie dokładniejszej analizy wniosków 
o lokal mieszkalny, a z drugiej przyspieszyłoby realizację zadań nałożonych 
na samorząd w zakresie mieszkalnictwa. Kolejna kwestia związana z organiza-
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cją pracy dotyczy wspomnianej Ustawy o ochronie danych osobowych, której 
zapisy utrudniają przepływ informacji między poszczególnymi jednostkami 
samorządowymi: (...) też musimy pisać wnioski, uzasadnienia do tych wniosków, 
dlaczego my tych danych potrzebujemy. To powinno być po prostu oczywiste. Ja 
powinnam napisać krótkiego mail’a. Proszę państwa potrzebna mi jest informa-
cja czy ta pani nie jest u was najemcą (…). Wskazany stan rzeczy przyczynia 
się do wydłużenia czasu trwania całej procedury oraz zwiększenia nakładów 
wykonywanej pracy w tym zakresie.

Oddzielną kwestię organizacyjną, która znacząco utrudnia realizację 
zadań o charakterze mieszkaniowym, są procedury obowiązujące jednostki 
współpracujące z samorządem. Przykładem jest Zarząd Gospodarowania 
Nieruchomościami, na którym spoczywa m.in. obowiązek remontu miesz-
kań. Remont ten jednak musi być zlecony w ramach przetargu i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Niejednokrotnie wydłuża to cały proces 
przyznawania lokalu mieszkalnego, mimo iż jest on niezbędny np. dla zapew-
nienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy w rodzinie: Procedury 
przetargowe, jak wiadomo, trwają czasami dwa, czasami trzy miesiące. Jak są 
zaskarżane, to w ogóle jest to koszmar. Czasami zanim my wyremontujemy 
mieszkanie, zanim te środki się znajdą, to trwa pół roku, od 3 do 8 miesięcy. I to 
jest dla mnie katastrofa.

Samorząd w strukturze gminy – relacje z innymi podmiotami
Samorząd - beneficjenci

Relacja występująca między samorządem a beneficjentem bezpośred-
nio korzystającym z usług gminy stanowi jeden z najważniejszych elementów 
łańcucha organizacyjnego instytucji publicznej. Relacja ta powinna odznaczać 
się otwartością, zaufaniem oraz dwustronną zależnością. W praktyce oznacza 
to możliwość uzyskania wyczerpującej informacji o możliwościach związanych 
z procedurą przyznawania mieszkania, pomoc na poszczególnych etapach 
wnioskowania i przede wszystkim zrozumienie sytuacji życiowej beneficjenta 
oraz okazanie mu chęci współpracy.

W ramach prowadzonego wywiadu można wskazać trzy grupy benefi-
cjentów pomocy mieszkaniowej, z którymi samorządowiec spotyka się naj-
częściej w czasie swojej pracy. Pierwszą grupę stanowią beneficjenci faktycznie 
potrzebujący mieszkań, tj. osoby bezdomne, żyjące w ubóstwie i wykluczone 
społecznie, mające długotrwałe problemy na rynku pracy czy pochodzące 
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z dysfunkcyjnych rodzin. Respondent zaznacza jednak, że te osoby często nie 
wiedzą, jakie mają prawa i jak uzyskać pomoc. Niejednokrotnie tkwią one np. 
w rodzinie, w której jest przemoc i nie potrafią znaleźć rozwiązania trudnej 
sytuacji: (...) kiedyś przyszła do mnie kobieta z 3-pokojowego mieszkania, że ona 
już dalej nie może z mężem mieszkać. Miała obdukcję, Niebieska Karat, wszystko 
się zgadza (…) Ale proszę pani, mąż panią bije i dlatego my damy mu nagrodę, że 
go zostawimy w 3-pokojowym mieszkaniu samego, w mieszkaniu komunalnym, 
a pani muszę dać inne mieszkanie komunalne. Bo pani jest bita. A czy nie prościej 
by było na podstawie naszych przepisów prawa, bo jest chyba nawet taka ustawa 
o przemocy w rodzinie, wystąpić do sądu i to jest szybka ścieżka, żeby tego męża 
wyeksmitowali? Tutaj byłaby rola takich organizacji pozarządowych, to byłaby 
największa rola pomoc takim ludziom. Po pierwsze te kobiety, przeważnie kobie-
ty nie wiedzą jak się poruszać po przepisach prawa. Po drugie, jak mają iść do 
sądu to one zwyczajnie się boją, że ten mąż je po prostu zabije. I one powinny 
dostawać na przykład takie mieszkanie chronione na okres roku, dwóch dopóki 
się nie rozstrzygną sprawy sądowe, żeby ją natychmiast odizolować od męża.

Drugą grupę stanowią beneficjenci, którzy wykorzystują istniejące 
w prawodawstwie luki i mieszkają w lokalach komunalnych, mimo że są całko-
wicie samodzielni finansowo i mogliby sobie pozwolić na wynajem mieszka-
nia na rynku komercyjny lub na zakup własnego mieszkania: Mamy w tej chwili 
bardzo wielu najemców lokali komunalnych, którzy podjeżdżają jakimiś Lexusa-
mi pod swoje mieszkania. Mają super samochody, fantastyczne dochody. I my 
z tym nic nie możemy zrobić, bo oni mają umowę najmu na czas nieokreślony. Nie 
zalegają z opłatami, nie robią burd w mieszkaniu. Wiadomo, czyli nie można im 
wypowiedzieć z ustawy. Nie ma określonych paragrafów z ustawy, na podstawie 
których można by im wypowiedzieć mieszkanie i koniec. Samorządowiec oczy-
wiście zastanawia się, jakie działania należałoby podjąć by zmienić tę sytuację, 
ale nie zna narzędzi, które mogłyby w tym pomóc. Jednym z pomysłów, który 
zdaniem przedstawiciela JST mógłby okazać się skutecznym, jest wykorzysta-
nie niezadowolenia opinii publicznej wobec takich beneficjentów. Zdaniem 
respondenta powinien być zastosowany następujący mechanizm działania: 
dziennikarze nagłaśniają przykładową sprawę, dzięki czemu o kwestii umowy 
na czas nieoznaczony zaczyna się rozmawiać w mediach. W debatę zostają 
włączeni specjaliści oraz eksperci, a w konsekwencji niezadowolona opinia 
publiczna wymusza na politykach zmianę obowiązującej ustawy.

Trzecią grupę stanowią osoby spoza gminy, przyjeżdżające do miasta 
w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Stoi za tym przekonanie, że 
w dużych miastach łatwiej otrzymać lokal mieszkalny od gminy, ze względu na 
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większy zasób mieszkaniowy: Ludzie mają takie oczekiwania, że w dużym mieście 
na pewno łatwiej im będzie żyć. Respondent deklaruje, że wygląda to w następu-
jący sposób: w urzędzie pojawia się osoba, która prosi o możliwość wciągnięcia 
do rejestru osób oczekujących na mieszkanie. W dalszej rozmowie okazuje się, 
że przyjechał z innej miejscowości, w której, owszem znajduje się już w rejestrze 
osób oczekujących na lokal z zasobów komunalnych, ale ma świadomość, że 
w tamtej gminie będzie znacznie dłużej oczekiwał w kolejce. W efekcie, benefi-
cjent bez szans na mieszkanie „u siebie”, podejmuje decyzję o zmianie obszaru 
przebywania na taki, w którym jego zdaniem, możliwość otrzymania lokalu 
będzie większa, a sama procedura przebiegnie znacznie szybciej.

Każda ze wskazanych grup boryka się z innymi problemami i wymaga 
innej strategii działania. Każda z osób niezależnie od tego, do której grupy 
przynależy, powinna zostać potraktowana w sposób profesjonalny przez 
urzędnika; tak, by miała poczucie, że jej sprawa została rozpatrzona w sposób 
zgodny z procedurami i wszelką starannością organizacyjną. Jednocześnie 
osoba pracująca w urzędzie powinna mieć do swojej dyspozycji odpowiednie 
narzędzia, które pozwalałyby jej zarządzać i realizować poszczególne sprawy. 
Brak właściwych narzędzi umocowanych prawnie powoduje dezinformację, 
przyczynia się do wskazanych nadużyć i w konsekwencji w znaczący sposób 
utrudnia działania.

Samorząd – inne jednostki samorządu terytorialnego

 Umiejscowienie samorządu w strukturze całego miasta odbywa się nie 
tylko poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami danego obszaru, ale 
również poprzez sieć powiązań z podmiotami spoza terytorium dzielnicy. 
Naturalne wydaje się w tej sytuacji prowadzenie współpracy z urzędami po-
zostałych dzielnic, szczególnie w zakresie wymiany potrzebnych informacji, 
dzielenia się praktykami czy stosowanymi rozwiązaniami.

W zakresie polityki mieszkaniowej gmina deklaruje współpracę z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. Zdaniem urzędnika współpraca mię-
dzy poszczególnymi dzielnicami w obrębie jednego miasta jest konieczna: 
Znaczy, no to jest to na szczeblu burmistrzów, oczywiście na szczeblu zarządu. 
Burmistrzowie nawzajem do siebie się zwracają, że mają akurat taką pilną po-
trzebę. I w miarę możliwości pomagamy. Dotyczy ona najczęściej udostępnia-
nia mieszkań w innych gminach w przypadku sytuacji kryzysowej. Warto tutaj 
dodać, że samorząd często korzysta także z pomocy biura polityki lokalowej 
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miasta i oceniają tą współpracę pozytywnie: Wprawdzie oni nie mają jakiejś 
specjalnej puli, ale oni czuwają nad tymi, nowymi inwestycjami w mieście (…) 
Więc zwracamy się, jak mamy taką pilną potrzebę, żeby nam przekazali do naszej 
dyspozycji jakieś mniejsze, większe mieszkanie.

Dodatkowy przepływ informacji nie wydaje się respondentowi potrzeb-
ny, ponieważ każda gmina posiada swoją specyfikę. Oznacza to, że rozwiązania 
skuteczne w jednym samorządzie, nie muszą przynosić podobnych efektów 
w innej jednostce samorządu terytorialnego: Ja nie odczuwam takiej potrzeby. 
Tyle razy sobie obiecywałam, że sięgnę po uchwałę krakowską, żeby przeczytać, 
jak oni tam mają. Ale co z tego, że ja sięgnę i że ja będę wiedziała, że oni mają 
zupełnie inne, bardziej restrykcyjne czy mniej restrykcyjne warunki.

Samorząd - NGO

Struktura relacji między samorządem a innymi podmiotami życia 
społecznego powinna również uwzględniać współpracę z sektorem pozarzą-
dowym. Respondenci nie widzieli jednak możliwości znaczącej współpracy 
pomiędzy trzecim sektorem a instytucjami publicznymi w zakresie polityki 
mieszkaniowej. Zdaniem samorządowca, istotnym obszarem dla działalności 
NGO może być tworzenie mieszkań chronionych, chociaż według niego na-
wet wtedy gmina będzie odpowiedzialna za to mieszkanie: Jeżeli organizacja 
pozarządowa zbuduje mieszkanie, to i tak na gminie będzie ciążył obowiązek od 
momentu podpisania umowy najmu, bo oni są już najemcami na tym terenie, 
więc i tak na gminie ciąży obowiązek dalszego monitorowania, trudno mi powie-
dzieć, jak to powinno wyglądać.

Dodatkowym pomysłem wyrażonym przez rozmówcę było utworzenie 
oddzielnej puli mieszkań przeznaczonych jedynie na działania prowadzone 
organizacje pozarządowe i oddane do ich dyspozycji (analogicznie do TBS-
ów). Przyznanie tych lokali nie nakładałoby na gminę żadnych dodatkowych 
zobowiązań, gmina nie byłaby za nie odpowiedzialna. Dzięki temu organiza-
cje pozarządowe mogłyby przejąć część działań prowadzonych przez urząd: 
Po prostu ktoś by się musiał zająć nawet na takiej zasadzie, jak zajmuje się gmina, 
ale w oparciu o jakieś konkretne przepisy prawne.

Przedstawiona perspektywa współpracy między samorządem a sek-
torem pozarządowym ukazuje istotny problem w zakresie polityki mieszka-
niowej. Samorząd z jednej strony postuluje bowiem konieczność budowania 
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nowych mieszkań oraz tworzenia nowych rozwiązań. Z drugiej zaś strony, 
odnosząc się do ewentualnych propozycji zmian, wyraża zaniepokojenie 
przed dodatkową odpowiedzialnością. Sytuacja ta wydaje się być zrozumiała 
przede wszystkim ze względu na fakt, że zarządzanie działaniami, które po 
części są niezależne od urzędu jest utrudnione i może przynieść negatywne 
skutki dla samego samorządu. Jednocześnie jednak, ze względu na duże po-
trzeby mieszkaniowe, warto zastanowić się nad wzmocnieniem współpracy 
między JST a NGO, która przyczyniłaby się do zniesienia barier i niepewności 
po obu stronach relacji.

Perspektywa przedstawicieli NGO

W badaniu stronę pozarządową reprezentowała organizacja zajmująca 
się przeciwdziałaniem ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu. Zdaniem 
przedstawiciela NGO, głównym celem działania organizacji jest „towarzy-
szenie beneficjentowi”. W praktyce sprowadza się to do udzielenia pomocy 
poprzez asystowanie w rozmowach z urzędnikami, angażowanie się w walkę 
o lepszy lokal dla beneficjentów, wskazywanie dostępnego wsparcia instytu-
cjonalnego, dawanie beneficjentom poczucia, że nie są sami, że mają kogoś, 
kto udzieli im pomocy. Jest to więc zarówno wsparcie czysto ludzkie, jak i me-
rytoryczne. W przypadku niektórych spraw, jest to pomoc konkretna i długo-
trwała np. doradztwo w trakcie całego postępowania sądowego dotyczącego 
problemów mieszkaniowych.

Beneficjenci

Beneficjenci pomocy świadczonej przez organizację najczęściej trafiają 
do niej z problemami dotyczącymi eksmisji, zadłużenia, ale również w związ-
ku z trudną sytuacją rodzinną np. roszczeniami alimentacyjnymi czy do-
świadczaniem przemocy domowej. Szukają przede wszystkim wsparcia oraz 
porady prawnej: co należy zrobić, żeby zmienić na lepsze negatywną sytua-
cję, w której się znaleźli. Do organizacji trafiają zarówno dzięki informacjom 
znajdującym się w OPS (lista instytucji/organizacji udzielających bezpłatnych 
porad prawnych), jak i dzięki wiedzy uzyskanej od innych osób wykluczonych 
korzystających z pomocy NGO.
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Zdaniem respondenta trudno pokusić się o dokładną charakterystykę 
osób, którym udzielana jest pomoc. Często są to osoby nieporadne życiowo, 
co wynika z ich obaw przed podejmowaniem aktywności społeczno-zawodo-
wych. Ze względu na swoje położenie, nie mają poczucia sprawczości np. nie 
starają się o rozłożenie spłaty zaległego czynszu na raty, bo nie wierzą, że uda 
się je załatwić. Jednocześnie wśród tych osób dominują te, które mają bardzo 
małe szanse na podjęcie pracy i żyjące z zasiłku np. osoby z niepełnospraw-
nością, samotne matki wychowujące dzieci. W sferze mieszkaniowej borykają 
się przede wszystkim z problemem zadłużeniowym wynikającym z kolejnych 
podwyżek czynszu za użytkowanie mieszkania komunalnego.

Respondent zaznacza, że coraz częściej osoby dotknięte trudną sytua-
cją mieszkaniową same podejmują działania naprawcze. Starają się choćby 
nawiązać współpracę z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami 
w danej dzielnicy oferując swoją pracę w zamian za uiszczenie zadłużenia. 
Rozwiązanie to jednak bardzo rzadko zostaje zrealizowane, ze względu na 
to, że ZGN podpisując umowy z firmami zewnętrznymi nie jest w stanie 
zatrudnić dodatkowo pracowników indywidualnych. Według osoby udzie-
lającej wywiadu zastosowanie tego rozwiązania mogłoby przynieść bardzo 
dobre efekty: (...) to jest super rozwiązanie (…) dla tych ludzi też ma znaczenie, 
że ktoś wyciąga do nich rękę, umożliwia im spłatę tego zadłużenia w takiej 
formie. Oni dbają o tą swoją przestrzeń, w której zamieszkują i myślę, że to jest 
obopólna korzyść.

Według respondenta osoby wykluczone mają zwykle negatywne nasta-
wienie wobec instytucji publicznych. Dla większości z nich kontakt z urzędami 
jest lub był nieprzyjemny, dlatego też postrzegają go jako zagrożenie, którego 
należy unikać. Zdaniem przedstawicieli NGO wynika to z faktu, że osoby wy-
kluczone traktowane są w urzędach w sposób protekcjonalny: jeśli taka osoba 
sama pojawi się w urzędzie, jest ona zbywana, urzędnicy nie chcą z nią rozma-
wiać albo udziela się jej zdawkowych odpowiedzi. Przebieg rozmowy zmienia 
się, kiedy towarzyszy im osoba z organizacji. Znaczącą trudnością, zdaniem 
respondenta, jest niewłaściwa forma komunikacji ze strony urzędników. Sa-
morządowcy posługują się bowiem językiem specjalistycznym, prawniczym, 
nie zważając na to, że osoby wykluczone często nie tylko nie posiadają wiedzy 
umożliwiającej im poruszanie się w tych zagadnieniach, a nawet nie są w sta-
nie jej samodzielnie uzupełnić.
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NGO a polityka mieszkaniowa

Podczas rozmowy przedstawiciel NGO stwierdza, że nie widzi możliwości 
bezpośredniego wpływania przez jego organizację na politykę mieszkaniową. 
Zauważa również, że mimo, iż polityka mieszkaniowa to temat ważny dla sa-
morządu, to jednak urząd nie wie, jak sobie z nim poradzić. Brak pomysłów na 
rozwiązanie istniejących problemów skutkuje tym, że gmina nie podejmuje 
żadnych dodatkowych działań.

Przedstawiciele NGO nie inicjują spotkań z urzędnikami, ponieważ nie 
chcą ich do tego kontaktu przymuszać ani stawiać ich w niekomfortowej sytu-
acji. Ponadto nie wierzą, że obecna sytuacja może się zmienić na lepsze: Urząd 
poczuje się atakowany. Działanie budzi w nich niepokój. Od razu uważają, że nic 
z tego nie będzie. Z dobrego pomysłu. Obawiają się zawsze kosztów. Dlatego nie 
ma nawet rozmów. Urząd nie wychodzi z inicjatywami.

Przedstawiciel organizacji pozarządowej postrzega NGO jako mediatora 
budującego zaufanie między obywatelem a instytucją. Jego zdaniem prowa-
dzone działania pozwalają na łączenie dwóch całkowicie odmiennych per-
spektyw postrzegania świata: świata ludzi z określoną, często bardzo trudną 
sytuacją życiową, ze światem instytucji, od których te osoby są zależne: Rola 
NGO to budowanie mostu, aby beneficjenci korzystali z istniejącej pomocy, aby 
działo się to w komfortowych warunkach, a jednocześnie by asystenci[112] chcieli 
pomagać.

NGO w swoich działaniach dąży do podnoszenia świadomości bene-
ficjentów w zakresie zasad regulujących sferę mieszkaniową. Chodzi np. 
o uświadamianie beneficjentom konsekwencji braku podejmowania działań, 
czyli tego, że ich sytuacja się pogorszy, jeżeli nie zaczną szukać rozwiązania 
swoich problemów. Pomimo oporu i niechęci ze strony osób wykluczonych, 
zachęca je do kontaktu z urzędnikami. Zadaniem organizacji jest również 
przedstawianie perspektywy mieszkańców instytucjom publicznym. Sprzyja 
temu fakt, że NGO nie jest zaangażowane bezpośrednie w sprawę, jest trzecią 
stroną, dzięki temu może spojrzeć na sprawę z dystansu i poznać perspektywę 
dwóch pozostałych stron.

112 | Mowa o asystentach rodzinnych. 
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Organizacja pozarządowa jawi się więc osobom wykluczonym jako men-
tor/przewodnik, przy czym nawiązaną współpracą opartą o kapitał społeczny 
kieruje się tak, by w konsekwencji beneficjent stał się samodzielny: (...) takiego 
wsparcia, które by pomagałoby im, żeby wzięli sprawy w swoje ręce (…) to na 
pewno nie może być wsparcie polegające na wyręczaniu tej osoby w załatwianiu 
swoich spraw. Tylko takie, że ona wie, że może się do kogoś zwrócić, może z kimś 
przegadać ten problem, spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie. I na przykład na 
takie spotkanie czy w konfrontacji z jakimś sądem, urzędem ona idzie już z wy-
pracowanym np. wspólnie z kimś z organizacji pomysłem.

Relacja NGO - samorząd

Przedstawiciel NGO, odnosząc się do kwestii współpracy z samorządem, 
podkreśla że współpraca ta jest bardzo potrzebna. Stwierdza, że samorząd ze 
względu na swoją specyfikę powinien dążyć do wymiany informacji z miesz-
kańcami oraz do realizacji realnych działań: żeby można było tworzyć wspólną 
przestrzeń, w której można żyć. Zdaniem respondenta brak inicjatywy w tym 
zakresie ze strony gminy nie powinien być przeszkodą. Organizacja ma zawsze 
możliwość przedstawienia swoich pomysłów i wskazania urzędowi obszarów, 
w ramach których mogłaby zostać nawiązana współpraca. Zdaniem przed-
stawiciela organizacji pozarządowej obecną relację z samorządem można 
określić jako dość chłodną. Wynika to przede wszystkim z zachowawczej 
działalności urzędów, braku wychodzenia z inicjatywami, małej otwartości na 
pomysły NGO oraz braku podejmowania dialogu nad rozwiązaniami w zakre-
sie polityki mieszkaniowej.

Zdaniem respondenta ze strony samorządu powinno płynąć przede 
wszystkim wsparcie finansowe oraz możliwość realizowania zadań publicz-
nych w ramach konkursów ogłaszanych przez urząd. Ważne jest także, by 
urzędnicy przedstawiali swój punkt widzenia, wskazywali np. powody, dla 
których nie mogą podjąć się konkretnych działań. Prowadzone w tym zakre-
sie konsultacje społeczne niestety często nie spełniają przypisywanej im roli: 
(...) niby te konsultacje społeczne są organizowane, ale nie zawsze w praktyce to 
dobrze wychodzi. Nie zawsze są one rzeczywistymi konsultacjami, tylko są kon-
sultacjami często na papierze, że takie spotkanie się odbyło i tyle.
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Identyfikacja luk i barier uniemożliwiających efektywną realizację
polityki mieszkaniowej oraz propozycje rozwiązań

W opinii NGO, w Polsce brakuje pomysłów na efektywne zarządzanie 
sferą polityki mieszkaniowej. Respondentowi nie udało się wskazać propozy-
cji instytucjonalnych rozwiązań w analizowanym obszarze. Zwracał natomiast 
uwagę, że trudności i konieczność wprowadzenia zmian występują zarówno 
po stronie samorządów, jak i po stronie beneficjentów.

W przypadku samorządów przedstawiciel organizacji pozarządowej 
zwracał szczególną uwagę na konieczność zmiany podejścia urzędników 
wobec osób wykluczonych. Nacisk w relacji między samorządowcem a bene-
ficjentem powinien zostać położony na poprawienie komunikacji, ale także 
na okazanie chęci zrozumienia osoby wykluczonej i zaproponowania jej real-
nego wsparcia.

Respondent w rozmowie podkreśla też konieczność dążenia do budo-
wania zaufania między beneficjentami polityki mieszkaniowej a szeroko rozu-
mianymi instytucjami pomocowymi. Chodzi przede wszystkim o asystentów 
rodziny, którzy choć mają wiedzę i narzędzia do niesienia pomocy, to jednak 
nie wzbudzają wystarczającego poczucia bezpieczeństwa u osób wykluczo-
nych. Osoby te często stwierdzają, że nie mogą przekazać asystentowi pełne-
go obrazu sytuacji, gdyż może to wpłynąć niekorzystnie na przebieg dalszych 
działań prowadzonych w ich sprawie.

Problem stanowi również fakt, że urzędnicy często przekazują benefi-
cjentom niepełne informacje: Kiedy osoba przychodzi do urzędnika, to często 
informacje są nieudostępnianie. Jak się o nie zapyta, nie otrzyma się ich. Respon-
dent w ciągu swojej praktyki zawodowej zaobserwował także brak dobrej 
woli i zatwardziałość w postawie urzędników, np. w Ustawie o ochronie praw 
lokatorów funkcjonuje zapis, że jeżeli w zasobach gminy nie ma lokalu zaspo-
kajającego potrzeby osób, które znajdują się na liście osób uprawnionych do 
otrzymania lokalu socjalnego, to gmina ma kompetencje, żeby wynająć lokal 
od osoby prywatnej i przeznaczyć go rodzinie – kiedy pracownicy NGO powo-
łują się na zapis, otrzymują informację od burmistrza, że to przepis „martwy” 
i nie można nic w tej kwestii zrobić.
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Znaczącym problemem w całym systemie pomocy mieszkaniowej jest 
„gettoizacja” pewnych obszarów miasta. Miejsca te bowiem w znacznym stop-
niu determinują sposób życia i stygmatyzują mieszkających tam ludzi. Niejed-
nokrotnie brakuje możliwości przełamania danej sytuacji życiowej i „wyrwa-
nia się” z kręgu marginalizacji: poszłam kiedyś na spotkanie z chłopakiem – to 
była kwestia wstąpienia w stosunek najmu, bo jego matka zmarła… i tam był 
problem, ponieważ to był lokal socjalny (…) i tam jeszcze występował o zamianę 
lokalu, bo on chciał się wynieść i to wszystko trwa, trwa i ten chłopak sobie tam 
żyje. I o ile wcześnie był takim chłopakiem z jakimiś planami, marzeniami no to 
teraz no nieciekawie mu się wiedzie. Gdzieś tam to środowisko go wciągnęło i nie 
ma raczej woli i chęci, i determinacji, żeby stamtąd wyjść i zorganizować sobie 
życie tak, jakby chciał.

Ze strony beneficjentów natomiast najbardziej znaczącą barierą 
okazuje się być ich emocjonalny stosunek do zajmowanych mieszkań. Be-
neficjenci polityki mieszkaniowej nie chcą się z nimi rozstawać, postrzegają 
je jako dobro nabyte. Dlatego nawet jeśli radzą sobie finansowo i mogliby 
zrezygnować z pomocy gminy, nie robią tego. Przykładem jest dalsze zaj-
mowanie mieszkania komunalnego pomimo znacznej poprawy sytuacji 
materialnej najemców.

Istotnym problemem jest również długi czas oczekiwania na przydział 
lokalu mieszkalnego. Im dłużej trwa okres, w którym beneficjent nie posiada 
stałego miejsca zamieszkania, tym bardziej zaczyna brakować woli, chęci, 
determinacji, działania do poprawy swojej sytuacji: Sprawy trwają długo, lata, 
brakuje woli, żeby starać się polepszyć los, ludzie odpuszczają.

Ponadto przedstawiciel NGO proponuje wprowadzenie w życie idei cy-
klicznych spotkań pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi, 
które byłyby podstawami do nawiązania dialogu. Wskazuje się na konieczność 
stworzenia przestrzeni do współpracy na linii miasto-mieszkańcy. Obecnie 
stosowane rozwiązania są uznawane za niewystarczające: Przy mieście jest 
Komisja Dialogu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. To jedyna przestrzeń 
do przepływu informacji.
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Perspektywa osób z problemami w zakresie mieszkalnictwa
Sytuacja pierwsza

Mężczyzna, z którym był prowadzony wywiad, ma 20 lat i jest absolwen-
tem technikum informatycznego. Planuje kontynuować naukę w 2-letniej 
szkole policealnej w trybie zaocznym. Na co dzień interesuje się sportem oraz 
stara się rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Obecnie mieszka z rodzi-
cami posiadającymi grupy inwalidzkie, niepozwalające im na podjęcie pracy. 
Posiada jeszcze dwóch braci, którzy od dłuższego czasu są samodzielni i mają 
własne rodziny.

Respondent ocenia swoją ogólną sytuację życiową jako niełatwą, uza-
leżnioną głównie od pieniędzy. Deklaruje, że od czasu do czasu udaje mu się 
znaleźć pracę dorywczą, np. pomoc w sprzątaniu, ale zarobione pieniądze 
przeznacza głównie na pomoc rodzinie. Jednocześnie nie wskazuje innych 
problemów, z jakimi mógłby borykać się na co dzień. Dostrzega jednak fakt, 
że brak pieniędzy determinuje jego sposób funkcjonowania w środowisku 
znajomych: Jeśli chce się gdzieś wyjść, czy coś takiego, to zawsze musi być jakiś 
grosz.

Głównym źródłem utrzymania rodziny jest zasiłek z OPS. Dodatkowo 
ośrodek pomaga w opłacaniu rachunków za prąd i zapewnia członkom rodzi-
ny ubezpieczenie. Rodzina stara się zarządzać swoim skromnym budżetem 
w sposób przemyślany i planowy: Moja mama się tak przyzwyczaiła, że wszyst-
kie swoje wydatki zapisuje w swoim zeszyciku i wszystko ma ogarnięte – wie każ-
dego dnia, ile ma wydać. Dodatkowym źródłem dochodu jest pomoc jednego 
z braci: Zdarza się też, że mama idzie do starszego brata i zajmuje się dzieckiem 
albo sprząta, więc brat wie, że jest nam ciężko i daje jej parę groszy za to, bo on za 
darmo nic nie da, trzeba sobie u niego na to zapracować.

Według respondenta podstawowym źródłem informacji o tym, gdzie 
uzyskać pomoc w przypadku trudności życiowych i finansowych, jest OPS. 
Jednocześnie zaznacza, że pomoc można uzyskać również od różnych funda-
cji, rodziny i znajomych oraz z kościoła. Uważa, że organizacje pozarządowe 
mogłyby głównie pomagać w przeprowadzaniu remontów zarówno w zakre-
sie finansowania ich, jak i wykonywania. Opiekun ośrodka pomocy społecznej 
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postrzegany jest jako przewodnik: Dostaje się opiekuna, który wszystko po-
rządkuje. Zarządza pomocą, w tym opłaceniu światła czy rozmawianiu na temat 
sytuacji życiowej.

Mężczyzna przez 10 lat mieszkał z rodzicami w kamienicy, z której został 
przesiedlony (miała stać się apartamentowcem) do mieszkania, w którym 
mieszka od trzech lat. Ponieważ byli jedną z rodzin niemających zaległości 
w uiszczaniu opłat, jako jedni z pierwszych otrzymali nowe mieszkanie. 
Adaptacja nowego mieszkania została zrobiona „na własną rękę” przez ojca 
respondenta, choć remonty części wspólnych były wykonane przez gminę. 
Warunki mieszkaniowe zdecydowanie się poprawiły. Otrzymane mieszkanie 
miało większy metraż, a jego stan oceniony został przez respondenta jako 
bardzo dobry. Sporą zaletą nowego miejsca zamieszkania była zmiana są-
siedztwa, postrzeganego jako największy mankament poprzedniego lokum: 
(...) tam byli same ćpuny i alkoholicy, czyli takie nieciekawe towarzystwo, a teraz 
jest większość spokojnych rodzin, tego najbardziej oczekiwałem, że przeniosę się 
do miejsca, w którym będę potrafił się odnaleźć i nie będę musiał ciągle patrzeć 
na pijane twarze. Kolejną zaletą nowego mieszkania jest brak pieca kaflowego. 
Zamiast niego rodzina korzysta teraz z ogrzewania miejskiego.

Zdaniem osoby badanej odpowiednie warunki mieszkaniowe mają 
bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania człowieka w życiu. Według re-
spondenta możliwość powrotu do domu, w którym człowiek dobrze i komfor-
towo się czuje, pozwala na zachowanie spokoju i minimalizuje stres. Ponadto 
warunki mieszkaniowe determinują postawę życiową: (...) gorzej mieszkać 
w domu, w którym jest albo nieciekawe towarzystwo albo grono tych z eksmisją, 
bo wtedy każdy grosz się liczy i ludzie bardziej wtedy popadają w obłęd czyli al-
kohol itd.

Respondent swoją przyszłość widzi w dobrych barwach. Podkreśla, 
że jest osobą ambitną i nie zamierza się „poddawać”. Szansę na polepszenie 
warunków dostrzega w dalszej edukacji połączonej z pracą. Ma nadzieję, że 
otrzyma od OPS stypendium dla osób kształcących się. Jednocześnie wyraża 
nadzieję, że jego partnerka otrzyma mieszkanie od gminy. Jest to możliwe, 
ponieważ znajduje się w pogotowiu opiekuńczym i ma pierwszeństwo w ko-
lejce oczekujących. Zamierza czasem u niej przebywać i pomagać jej finanso-
wo, jeśli uda mu się znaleźć pracę. Mężczyzna zaznacza również, że chciałby 
w przyszłości mieć własne mieszkanie: Szczerze to już zależy, jak się życie poto-
czy. Wiadomo, że chciałbym żeby było tak, żebym je sobie kupił na własność (…) 
ale myśląc realnie, to właśnie tak jak rodzice, czyli że komunalne.
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Sytuacja druga

Osoba udzielająca wywiadu jest płci męskiej i ma lat 55. Mężczyzna 
obecnie mieszka z matką, nie posiada dzieci. Posiada brata, który mieszka 
w Anglii – brat nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Mężczyzna choruje na 
schizofrenię, która uniemożliwiła mu ukończenie studiów wyższych z filozofii 
i podjęcie stałej pracy. Respondent podkreśla, że społeczeństwo nie akceptu-
je osób chorych psychicznie: (...) momentalnie zmienia się stosunek danej osoby 
do mnie i zaczynam być traktowany niepoważnie. A nikt nie lubi być traktowany 
niepoważnie. Okresowo pracuje dorywczo, między innymi przy roznoszeniu 
ulotek. Głównym źródłem dochodu jest jednak emerytura matki, którą otrzy-
muje po zmarłym mężu.

Swoją sytuację życiową mężczyzna określa jako trudną, ze względu na 
niewystarczające zasoby finansowe: Nie jestem głodny, nagi, bezdomny, ale na 
książki to już nie. Respondent ocenia, że w ciągu ostatnich 5 lat jego komfort 
życia nieznacznie poprawił się, ale głównie w sferze kontaktów międzyludz-
kich. Nadal niestety nie widzi możliwości wypoczynku poza miejscem swoje-
go zamieszkania. Chciałby znaleźć zajęcie, które byłoby ciekawsze niż proste 
prace, które dotychczas wykonywał.

Mężczyzna przez jakiś czas korzystał z mieszkania socjalnego o po-
wierzchni równej 13 m2 z dostępem do wody oraz toaletą na korytarzu. Mimo, 
że był zadowolony ze swojego mieszkania trudności sprawiali sąsiedzi: Ale to 
nic, wie pani, za ścianą był taki element, że mi się wywracały wnętrzności. To pół 
biedy, że tam były libacje. Ale to byli ludzie bardzo agresywni, chamscy i prostac-
cy. Mężczyzna wraz ze swoją matką próbował naprawić stosunki z sąsiadami, 
ale podejmowane działania okazały się niestety bezskuteczne. Zachowanie 
sąsiadów niejednokrotnie zmuszało respondenta do spędzenia nocy u znajo-
mych lub u 80-letniej matki.

Obecnie wrócił do dwupokojowego spółdzielczego mieszkania matki 
(około 50 m2), jednak czynsz jest zbyt wysoki, aby mógł ten lokal samodzielnie 
utrzymać. Myśli o wynajęciu drugiego pokoju po śmierci matki, co pozwoli na 
sfinansowanie opłat.
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Sytuacja trzecia

Wywiad został przeprowadzony z kobietą mającą 43 lata. W jej 9-oso-
bowym gospodarstwie domowym pracuje mąż, zaś respondentka odpowie-
dzialna jest za opiekę nad dziećmi oraz wykonywanie obowiązków domo-
wych. Rodzina posiadała w przeszłości dom, który w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku spłonął. Małżeństwo nie posiadało środków na odbudowę domu 
i zostało zmuszone do starania się o lokal od gminy.

Samorząd przyznał rodzinie lokal zastępczy na rok. Przebywali w nim 8 
lat, oczekując na przydział większego mieszkania socjalnego. Poziom warun-
ków mieszkaniowych w zamieszkiwanym lokalu był bardzo niski – mieszkanie 
było zagrzybione, nie posiadało łazienki, gazu ani centralnego ogrzewania: 
(...) wannę, żeśmy robili na przedpokoju (…) kuchnia była też na przedpokoju. 
Jednocześnie czynsz był dla rodziny zbyt wysoki, a rachunki za ogrzewanie 
elektryczne sięgały 4 000 zł.

Rodzina w czasie użytkowania lokalu często zwracała się o pomoc 
do gminy, głównie z prośbą o usunięcie wilgoci i grzyba. Niestety wnioski 
składane do samorządu nie zostały rozpatrzone pozytywnie, co skutkowało 
koniecznością samodzielnego przeprowadzania remontów przez rodzinę: Jak 
przychodzili to mówili, że ludzie jeszcze gorzej żyją, ale nam chodziło o to, że my 
mieliśmy dwoje niesprawnych dzieci, które nie mogły tak przebywać.

Gmina przez okres użytkowania lokalu nie widziała podstaw do prze-
kazania rodzinie mieszkania socjalnego, gdyż prawnie mąż respondentki 
posiadał własność w postaci spalonego domu. Jednocześnie brak prawa do 
lokalu spowodował, że rodzinie naliczano trzykrotną wysokość czynszu (1500 
zł). Małżeństwo nie było w stanie zapłacić tej należności. Po długiej walce 
z gminą, otrzymali nakaz eksmisji z prawem do lokalu socjalnego.

Respondentka kontakt z gminą ocenia jako niezadowalający. Stwierdza, 
że inaczej wygląda rozmowa z urzędnikiem, gdy uczestniczy w niej np. prawnik 
czy osoba z organizacji pozarządowej, a inaczej, gdy odbywa się ona jedynie 
między przedstawicielem samorządu a beneficjentem: Inaczej się zachowywa-
li, inaczej rozmawiali, co innego mówili, a po jakimś czasie jak napisaliśmy do 
nich jakieś pisemko, to co innego nam odpisywali na piśmie.
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Otrzymane mieszkanie socjalne składa się z trzech pokoi, a jego stan-
dard jest zadowalający. Lokal posiada łazienkę oraz ogrzewanie centralne, zaś 
czynsz jest niższy niż w poprzednim mieszkaniu. Niestety w budynku nie ma 
podjazdu ani windy dla osób z niepełnosprawnością, co stanowi znaczącą 
trudność w opiece nad chorującą córką. Mieszkanie zostało przyznane rodzi-
nie na okres 5 lat. Respondentka wierzy, że umowa najmu zostanie przedłu-
żona na czas nieokreślony, gdyż przeprowadzka wielodzietnej rodziny wraz 
z niepełnosprawną córką jest bardzo kłopotliwa.

Współpraca rodziny z NGO rozpoczęła się dzięki pracownikowi socjal-
nemu, który przekazał kontakt. Organizacja wspierała rodzinę prawnie (ofero-
wała usługi prawników), emocjonalnie (wsparcie, rozmowy) oraz edukacyjnie 
(prowadzenie projektów dla dzieci). Pracownice fundacji towarzyszyły również 
mężowi respondentki podczas wizyt w gminie: W większości to one pomagały, 
rozmawiały, bo my nie mieliśmy takich kontaktów. Gospodarstwo korzysta tak-
że z pomocy OPS, szczególnie w zakresie opłat za energię. Respondentka de-
klaruje, że rodzina przez pewien czas korzystała z pomocy asystenta rodziny, 
ale od pewnego czasu nie ma już takiej potrzeby. Asystent pomagał przede 
wszystkim w załatwianiu poszczególnych spraw np. urzędowych.

W przyszłości respondentka chciałaby, aby mieszkanie dla rodziny miało 
4 pokoje i większą łazienkę. Najważniejsze jest jednak w chwili obecnej, by 
mąż miał pracę, a stan zdrowia dzieci nie pogarszał się. Kobieta marzy o małym 
domku jednorodzinnym poza Warszawą, ale podkreśla, że jest to zbyt trudne 
do realizacji ze względu na niemożność odłożenia pieniędzy na ten cel.

Wnioski z wywiadów z osobami wykluczonymi

Osoby, z którymi zrealizowano wywiady, łączą dwie zasadnicze cechy, 
które determinują ich sposób funkcjonowania w życiu i wyznaczają ścieżkę 
radzenia sobie z problemami. Pierwsza cecha to odczuwanie ciągłej potrzeby 
uzyskiwania pomocy społecznej. Żaden z respondentów deklarował możliwo-
ści całkowitego usamodzielnienia się i odcięcia zarówno od pomocy mieszka-
niowej, jak i finansowej. Można więc stwierdzić, że pomoc społeczna stanowi 
dla nich jedyny sposób na stosunkowo stabilną i bezpieczną przyszłość. Jed-
nocześnie ich postawa wobec uzyskiwanego wsparcia nie ma formy roszcze-
niowej. Najczęściej są oni zadowoleni ze swoich warunków mieszkaniowych, 
nie mają zbyt mocno wygórowanych potrzeb w tym zakresie.
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Wydaje się ważne, by samorządy i organizacje pozarządowe podjęły 
działania długofalowe, które z jednej strony wzmacniałyby kompetencje spo-
łeczne tych osób, a z drugiej przeciwdziałały dziedziczeniu ubóstwa. Ważne 
jest, by osoby te po uzyskaniu pomocy nie pozostawały w jednym punkcie, ale 
dążyły do rozwijania swoich zainteresowań czy integracji społecznej poprzez 
uczestnictwo w warsztatach aktywizujących. Jednocześnie nie bez znaczenia 
jest podejmowanie starań na rzecz dzieci wychowujących się w środowiskach 
dotkniętych wykluczeniem. Dziedziczenie biedy ma zbyt często miejsce 
w rodzinach zagrożonych ubóstwem. Ich jedyną szansą na lepszą przyszłość 
jest edukacja, wsparcie materialne na starcie oraz działania motywujące do 
przełamywania barier mentalnych i instytucjonalnych. Ogromną rolę mogą 
tutaj odegrać asystenci rodzin, pracownicy organizacji pozarządowych i sa-
morządowcy ściśle współpracujący z placówkami edukacyjnymi.

Drugą wspólną cechą respondentów jest dążenie do utrzymania lub 
znalezienia nowego zatrudnienia. Mieszkanie jest dla nich synonimem stabil-
ności i bezpieczeństwa, ale to praca daje im satysfakcję i pozwala na podtrzy-
mywanie nadziei, że ich życie może być lepsze. Aktywność na rynku pracy 
sama w sobie pozwala człowiekowi na wykorzystanie naturalnego potencjału 
działania, czyniąc go częścią społeczeństwa. Pomoc mieszkaniowa zawsze 
powinna być połączona z pomocą zawodową. Wykonywanie nawet prostych 
prac czy odbywanie wolontariatu pozwalają na zmianę perspektywy postrze-
gania siebie nie jako na osobę obciążającą system społeczny, ale jak na osobę 
wnoszącą coś do tego systemu.

Podsumowanie sytuacji mieszkaniowej w dzielnicy D

Problemy zasygnalizowane w dzielnicy D w znacznej mierze pokrywają 
się z tymi, które wskazują w swojej praktyce przedstawiciele badanych grup 
z pozostałych miast. Niemniej na bazie przedstawionych doświadczeń w ana-
lizowanym mieście, warto zwrócić uwagę na zależność występującą między 
zakresem świadczonych usług przez poszczególne podmioty a poziomem 
odpowiedzialności za realizowanie działania.

Samorząd opiera swoje działania przede wszystkim na obowiązującym 
prawodawstwie. To akty prawne konstytuują zarówno zakres podejmowanych 
czynności urzędowych, jak i przebieg ich realizacji. Mimo samodzielności 
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posiadanej przez gminy w zakresie polityki mieszkaniowej, rzadko kiedy jest 
ona wykorzystywana do podejmowania bardziej elastycznych działań czy na-
wiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzialność 
urzędu za osoby wykluczone zaczyna się dopiero wówczas, gdy złożą one 
wniosek o mieszkanie. Kończy zaś w momencie przyznania lokalu lub nawet 
wtedy, gdy zostaną one umieszczone na liście wnioskodawców. Pośrednio 
odpowiedzialność ta widoczna jest w przeprowadzanych remontach, choć 
należy pamiętać, że ma tutaj miejsce również odpowiedzialność za utrzyma-
nie posiadanego zasobu lokalowego. Przesunięcie wyznaczonych granic ma 
miejsce niezwykle rzadko. Pojawia się na przykład w sytuacji kryzysowej lub 
zagrażającej bezprawnemu traktowaniu lokatorów.

W przypadku organizacji pozarządowej poszczególne działania podej-
mowane są w ramach obowiązującego prawa, ale o ich zakresie decyduje 
misja NGO oraz potrzeby beneficjentów korzystających z pomocy. Odpowie-
dzialność za osoby wykluczone rozpoczyna się często przed rozpoczęciem 
procedury o przyznanie mieszkania i trwa niejednokrotnie jeszcze przez długi 
czas po fakcie otrzymania lokalu (wsparcie integracyjne, prawne, finansowe 
czy związane z uzależnieniem). W przypadku NGO zauważalne jest rozsze-
rzanie granic odpowiedzialności, którym nie zawsze organizacja jest w stanie 
sprostać.

W relacji tej dużą rolę odgrywają ośrodki pomocy społecznej na co dzień 
współpracujące z urzędem, NGO oraz beneficjentami. Ośrodki te wykonują 
pracę, którą można po części przypisać samorządowi i organizacji pozarządo-
wej. Niejednokrotnie wspomagają bowiem osobę wykluczoną w działaniach 
prawnych, organizacyjnych i finansowych, ale ze względu na swój publiczny 
charakter budzą niepokój i nieufność wśród beneficjentów. Ich odpowiedzial-
ność jest więc z jednej strony dość szeroka, ale zarazem z drugiej mało ela-
styczna, gdyż nie są w stanie przekroczyć granic narzuconych przez publiczny 
system pomocy społecznej.

Niezbędne w tej sytuacji wydaje się stworzenie pewnego rodzaju 
modelu współpracy między podmiotami zaangażowanymi na rzecz polityki 
mieszkaniowej na szczeblu samorządowym. Współpraca ta pozwoliłaby 
usprawnić komunikację między poszczególnymi instytucjami, ale również 
przyczyniłaby się do analizy zakresu ich odpowiedzialności. Każdy z tych pod-
miotów jest bowiem w stanie podjąć większe zobowiązania wobec pozosta-
łych aktorów tej relacji. NGO może podejmować więcej działań rzeczniczych 
mających na celu zmianę prawodawstwa (główny problem samorządu), zaś 
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samorząd może bardziej otwarcie podchodzić do rozwiązań proponowanych 
przez organizacje pozarządowe i wspierać ich działania (dotacje, konkursy, 
wspólne inicjatywy budowlane). Ośrodki pomocy społecznej mają natomiast 
możliwość zwiększenia poziomu zaufania beneficjentów do działań przez 
nich wykonywanych (chodzi o to, by NGO nie było zmuszone do wykony-
wania działań, które mogą być sprawniej wykonane np. przez asystentów 
rodziny). Każde z tych działań pozwala na przesunięcie/redefinicję granic 
odpowiedzialności, w ramach których podmioty zaangażowane w politykę 
mieszkaniową się poruszają. W konsekwencji osoby wykluczone będą mogły 
liczyć na wielowątkową pomoc opartą o zaufanie i współpracę, a tym samym 
na efektywniejsze zaspokajanie ich potrzeb.

Podsumowanie

Na podstawie zaprezentowanych opisów poszczególnych miast moż-
liwe stało się skonstruowanie wniosków odpowiadających na postawiony 
w metodologii cel badawczy dotyczący realizacji polityki mieszkaniowej na 
szczeblu gminnym. Wywiady przeprowadzone zarówno z przedstawicielami 
samorządów, jak i organizacji pozarządowych oraz z osobami dotkniętymi 
wykluczeniem mieszkaniowym, pozwoliły na zobrazowanie wzajemnych re-
lacji pomiędzy wskazanymi stronami, określenie ich wzajemnych stosunków, 
opisanie schematów komunikacji, a także nakreślenie poziomu współpracy. 
Otrzymane w ramach badania informacje umożliwiły również identyfikację 
najważniejszych luk i barier utrudniających prowadzenie efektywnej polityki 
mieszkaniowej.

Polityka mieszkaniowa jest postrzegana inaczej przez jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz inaczej przez trzeci sektor. Dla strony samorzą-
dowej najważniejsze jest realizowanie przepisów ustaw, które wyznaczają 
jej obowiązki w tym zakresie. Swoje zadania identyfikuje ona głównie jako 
zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy. Kwestiami, które ją w najwięk-
szym stopniu zajmują, są: przydzielanie mieszkań, remontowanie obiektów 
komunalnych oraz współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Natomiast organizacje pozarządowe politykę mieszkaniową postrzega-
ją przede wszystkim jako wieloaspektową pomoc osobom wykluczonym lub 
zagrożonym wykluczeniem, co miałoby przyczynić się do usamodzielnienia 
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tych osób. Oprócz zapewnienia lokalu mieszkalnego osobom, które go nie 
posiadają, kluczowe jest zagwarantowanie terapii (mającej na celu np. poko-
nanie choroby alkoholowej), pomoc w aktywizacji zawodowej oraz w rozwią-
zaniu kłopotów prawnych.

Zastosowanie kompleksowego wsparcia odpowiada potrzebom osób 
wykluczonych. W swoich wypowiedziach przedstawiciele NGO podkreślają, 
że otrzymanie własnego mieszkania jest często niewystarczające, aby mogli 
oni w pełni się usamodzielnić. Zwracają również uwagę, że oprócz braku 
mieszkania trapią ich jeszcze inne problemy, m.in. samotność, bezrobocie, 
uzależnienia, trudności finansowe, brak umiejętności w zarządzaniu lokalem.

Postawa Samorządów wobec Polityki Mieszkaniowej
Typy samorządów

Wobec powyższego stanu rzeczy gminy wypracowują indywidualne 
sposoby działania. Można wyróżnić 3 typy działania samorządów:

•	 Bierne – są to samorządy, które interpretują obowiązujące przepisy 
prawne w sposób minimalistyczny. Ograniczają się jedynie do reali-
zacji niezbędnych działań, stosują standardowe rozwiązania pomimo 
tego, że zapisy ustawy dają im pewnego rodzaju swobodę działania. 
Urzędnicy mają obawy przed podejmowaniem działań innowacyjnych 
i nowatorskich – obawy te związane są z odpowiedzialnością pracow-
niczą w przypadku niepowodzenia (np. niezadowolenie szefa, nagana 
lub nawet zwolnienie). W związku z tym starają się nie wychodzić poza 
sprawdzone i bezpieczne schematy. Samorządy mają poczucie, że zada-
nia w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych zostały im 
narzucone odgórnie. Ich zdaniem wykracza to poza ich kompetencje 
i możliwości, dlatego też liczą na wprowadzenie nowych rozwiązań przez 
władze centralne, czy to poprzez zmianę przepisów prawa, czy też poprzez 
zwiększenie środków finansowych przyznawanych gminie. Gminy takie 
najczęściej nie dostrzegają w organizacjach pozarządowych partnera do 
dialogu w dziedzinie polityki mieszkaniowej, a zatem ograniczają się do 
współpracy wyłącznie z publicznymi instytucjami pomocy społecznej. 

•	 Umiarkowane – samorządy tego typu podchodzą bardziej elastycznie 
do obowiązujących ustaw. W ich podejściu do polityki mieszkaniowej 
można odnaleźć poczucie zrozumienia trudnej sytuacji osób wykluczo-
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nych mieszkaniowo. Gminy te starają się stworzyć takie procedury, które 
rzeczywiście pomogą osobom potrzebującym. W tym celu poszukuje 
się sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych przez inne 
samorządy. Zdaniem urzędników polityka społeczna w zakresie miesz-
kalnictwa nie jest obecnie dostatecznie efektywna, dlatego należałoby 
wprowadzić rozwiązania systemowe. Przedstawiciele samorządów 
umiarkowanych współpracują z organizacjami pozarządowymi, lecz 
traktują je przede wszystkim jako potencjalnych podwykonawców. 
Obszary działania, jakie widzą dla NGO, to: edukowanie, informowanie, 
wsparcie emocjonalne i psychologiczne, towarzyszenie beneficjentom. 

•	 Aktywne – to te samorządy, które starają się samodzielnie wypracowywać 
własną politykę mieszkaniową. Zdają sobie sprawę z ograniczeń i trudno-
ści związanych z mieszkalnictwem, mimo to podejmują próbę stworzenia 
modelowych rozwiązań. Urzędnicy są otwarci i elastycznie interpretują 
prawo oraz uchwały. Skoro obszar polityki mieszkaniowej spoczywa na 
nich, chcą mieć maksimum samodzielności. Mają poczucie, że brakuje im 
rozwiązań systemowych, narzędzi oraz środków do realizacji niektórych 
pomysłów. Dużą rolę widzą w lobbingu na rzecz zmiany niektórych prze-
pisów prawnych. Sięgają po dobre praktyki sprawdzone w innych samo-
rządach oraz NGO. Tych ostatnich postrzegają jako partnerów, chcą z nimi 
współpracować oraz korzystać z ich wiedzy. Są otwarci na działania NGO 
we wszystkich obszarach, m.in. w lobbowaniu na tematy mieszkaniowe 
w rządzie czy w Sejmie, tworzeniu nowych lokali przeznaczonych dla osób 
wykluczonych, pomocy remontowej, wsparciu edukacyjnym, etc. 

Trudności w realizowaniu polityki mieszkaniowej
z punktu widzenia samorządu

Większość gmin wskazuje na rozdźwięk między potrzebami a możliwoś-
ciami, jakie ma samorząd, aby móc realizować wyznaczone cele. Rozdźwięk 
ten dotyczy głównie posiadanych środków finansowych (zawsze jest ich za 
mało) oraz zbyt małego zasobu mieszkaniowego. Powyższe kwestie w sposób 
bezpośredni przekładają się na słaby stan techniczny zasobu oraz długi czas 
oczekiwania na mieszkanie. Widełki okresu oczekiwania obejmują od 2 do 12 
lat, w zależności od gminy.

Należy przyjrzeć się uważniej kwestii braku dostępnych mieszkań komu-
nalnych oraz socjalnych. Zdaniem respondentów nie musi to wynikać z małego 
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zasobu mieszkaniowego gminy. Według nich oznacza to raczej, że mieszkania 
nie wracają do obiegu lub pozostają pustostanami ze względu na brak środków 
na ich remont. Lokale komunalne są zamieszkiwane przez najemców, którzy nie 
powinni otrzymywać pomocy mieszkaniowej, np. osiągają oni duże dochody. 
Problemem, który zgłaszają wszystkie gminy (bez względu na reprezentowany 
typ) jest kwestia braku narzędzi, które pozwoliłyby im weryfikować, czy osoby 
ubiegające się o mieszkania spełniają odpowiednie kryteria. Brak ograniczeń 
czasowych najmu mieszkań komunalnych to kolejna kwestia pogłębiająca 
problem w gospodarowaniu zasobem komunalnym. Wszyscy samorządowcy 
chcieliby, aby formuła „czasu nieoznaczonego” została zmieniona na rzecz okre-
ślonego okresu, na jaki przyznawane są mieszkania komunalne.

Brak ograniczeń czasowych, na jakie przyznaje się mieszkania komunal-
ne, prowadzi do:

•	 zamieszkiwania zasobów komunalnych przez osoby, które z względu na 
obecna sytuacje materialna nie kwalifikują się do pomocy mieszkaniowej 
w formie mieszkania komunalnego; 

•	 traktowania mieszkania komunalnego jako własności, która jest dziedzi-
czona przez dzieci lub innych członków rodziny; 

•	 wydłużenia kolejki osób oczekujących na mieszkanie komunalne;
•	 poczucia bezsilności przez urzędników – wynajem lokali komunalnych 

przez osoby, które ich zdaniem nie potrzebują wsparcia, powoduje, że 
czują się bezradni, sfrustrowani, mają poczucie, że „nie da się nic zrobić”; 
w konsekwencji urzędnicy przyjmują bierną postawę w realizowaniu po-
lityki mieszkaniowej. 

Opinia wszystkich przedstawicieli samorządów biorących udział w ba-
daniu jest jednoznaczna: wprowadzenie terminowości dla wynajmu mieszka-
nia komunalnego przyczyniłoby się do usprawnienia systemu przyznawania 
mieszkań oraz umożliwiłoby podwyższanie standardu udostępnianych 
mieszkań (poprzez zaoszczędzenie środków na zwiększanie zasobów miesz-
kaniowych).

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Przedstawiciele gmin zwracali uwagę, że nie istnieje żadna platforma 
do wymiany informacji na temat rozwiązań w zakresie polityki mieszka-
niowej stosowanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Nie są 
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organizowane konferencje, panele oraz spotkania na których urzędnicy 
mogliby przedstawić swoje doświadczenie oraz dowiedzieć się o ciekawych 
rozwiązaniach.

Funkcjonują co prawda wszelkiego rodzaju związki i stowarzyszenia 
gmin, lecz polityka mieszkaniowa jest dla nich tematem marginalnym. Do-
datkowo w spotkaniach ww. podmiotów biorą udział przede wszystkim 
urzędnicy najwyższych szczebli administracji samorządowej. Nie istnieją zaś 
narzędzia przepływu informacji pomiędzy urzędnikami na niższych stanowi-
skach, którzy często mają największą wiedzę oraz praktykę w tym zakresie.

Postawa NGO wobec polityki mieszkalnej
Typy organizacji pozarządowych

Podobnie jak w przypadku samorządów, można wyróżnić określone 
typy działalności organizacji pozarządowych, jednak w tym wypadku czynni-
kiem różnicującym jest rodzaj głównej działalności:

•	 Organizacje pomocowe – są to organizacje skupiające się przede 
wszystkim na pomocy osobom wykluczonym. Ich najważniejszym ce-
lem jest pomoc doraźna dla osób najbardziej wykluczonych. Relacje 
z przedstawicielami gminy mają najczęściej charakter osobistych kon-
taktów powstałych w wyniku długoletniej współpracy. Działania tych 
organizacji są odbierane przez samorządy jako realizacja zadań gminy. 

•	 Organizacje rzecznicze – celem tych organizacji jest nie tylko doraźna 
pomoc osobom potrzebującym, lecz przede wszystkim zmiana polityki 
mieszkaniowej w Polsce. Postrzegają one ten problem w sposób syste-
mowy, dlatego też chciałyby zmiany obecnie funkcjonujących rozwiązań. 
Przedstawiciele tego rodzaju NGO dążą do ścisłej współpracy z urzęd-
nikami i chcieliby mieć wpływ na kształt polityki mieszkaniowej w ich 
jednostce samorządu terytorialnego. Wyszukują, modyfikują oraz tworzą 
nowatorskie formy wsparcia dla osób wykluczonych.
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Perpspektywa beneficjentów polityki mieszkalnej

Osoby korzystające z pomocy w sferze mieszkalnictwa, ze względu na 
trapiące je kłopoty, można podzielić na dwie grupy:

1. Grupa I – osoby mające problemy finansowe i mieszkaniowe, posiadające 
dostęp do lokalu mieszkaniowego (wynajmowanego na rynku komer-
cyjnym, komunalnego, w tym socjalnego itp.). Problemy finansowe to 
trudności w pokryciu kosztów związanych z posiadaniem mieszkania 
(czynsz, opłaty itp.), natomiast kłopoty mieszkaniowe wiążą się przede 
wszystkim ze stanem lokalu mieszkaniowego, np. jest on przeznaczony 
do rozbiórki, zgodnie z prawem budowlanym nie może spełniać funkcji 
mieszkalnych lub w danym lokalu zamieszkuje zbyt duża liczba osób. 

2. Grupa II – osoby nieposiadające dostępu do lokalu mieszkalnego. Osoby 
te zmuszone są korzystać z placówek pomocy społecznej (noclegownie 
i schroniska dla bezdomnych).

Dla wszystkich rozmówców biorących udział w badaniu posiadanie do-
stępu do lokalu mieszkaniowego jest niezwykle istotne. Osobom, którym został 
przyznany lokal z zasobów mieszkaniowych gminy, znacznie poprawiła się sytu-
acja życiowa. Mieszkanie dało im poczucie bezpieczeństwa, pozwoliło odciąć się 
od części problemów, doświadczyć poczucia komfortu psychicznego. Ci benefi-
cjenci szczególnie mocno podkreślają znaczenie mieszkania w życiu człowieka. 
Natomiast wśród osób nieposiadających lokalu mieszkaniowego tylko pojedyn-
cze jednostki wierzą, że uda im się poprawić swoją sytuację życiową. Osobom 
tym często brak siły i nadziei na otrzymanie lokalu od gminy. Widać wyraźną 
korelację pomiędzy poczuciem zrezygnowania, a okresem bycia bezdomnym. 
Im dłuższy czas dotknięcia wykluczeniem, tym większe trudności w samodziel-
nym funkcjonowaniu. Duży wpływ na osoby wykluczone ma codzienny kontakt 
z innymi bezdomnymi, którzy stają się znaczącą grupą odniesienia. Niestety we-
dług deklaracji respondentów w grupie tej następuje intensyfikacja zachowań 
patologicznych, np. pogłębianie się choroby alkoholowej.

Obie grupy zwracają uwagę na fakt, że przydzielenie mieszkania często 
nie jest wystarczającym sposobem na rozwiązanie ich problemów. Borykają się 
jeszcze z innymi trudnościami, takimi jak bezrobocie, uzależnienie, problemy ze 
zdrowiem. Z tego powodu kompleksowe wsparcie jest po prostu niezbędne.
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Przeciwdziałanie trudnościom mieszkaniowym

Dla większości beneficjentów pierwszym źródłem kontaktu i pomocy 
poza osobami bliskimi był ośrodek pomocy społecznej. Wiąże się to z szero-
ką rozpoznawalnością działań prowadzonych przez ośrodki. Udzielają one 
porad, gdzie i w jaki sposób można aplikować o pomoc. Kontakt z OPS dla 
osób wykluczonych niesie również pewnego rodzaju trudności. Instytucja ta 
postrzegana jest jako źródło doraźnej i tymczasowej pomocy, która nie może 
jednak rozwiązać na stałe problemów osób potrzebujących, nie gwarantuje 
bowiem kompleksowego wsparcia. Beneficjenci obawiają się pracowników 
socjalnych, postrzegają ich jako zagrożenie, nie chcą opowiadać im szcze-
gółów ze swojego życia ani wchodzić w relację z obawy przed ujawnieniem 
kwestii, które doprowadziłyby do utraty przyznanego zasiłku.

Bez względu na ocenę kontaktu i funkcjonowania OPS, to pracownik 
socjalny najczęściej informuje o działalności organizacji pozarządowych, 
które zajmują się wybranym obszarem pomocy. Wynika to z faktu, że osoby 
potrzebujące często nie zdają sobie sprawy z funkcjonowania NGO w danej 
jednostce samorządu terytorialnego, nie wiedzą, że mogą się do niego zgłosić 
o pomoc.

Organizacje pozarządowe postrzegane są jako ciało doradcze, wsparcie, 
źródło informacji. Po pierwszym okresie współpracy, OPS zaczyna być koja-
rzone jako miejsce korzystania z pomocy finansowej, NGO natomiast, jako 
miejsce wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.

Dla osób wykluczonych istotne jest stworzenie bezpośrednich relacji 
z pracownikami organizacji pozarządowych. Osoby te potrzebują czasu, 
aby zaufać bezinteresownej chęci pomocy pozarządowców. Istotne jest dla 
nich to, że ktoś próbuje ich zrozumieć, że dla kogoś nie są jedynie źródłem 
problemów, ale przede wszystkim ludźmi, którzy w danym momencie znaleźli 
się w trudnej sytuacji. Właśnie dlatego ubieganie się o pomoc mieszkaniową 
często rozpoczyna się od zaufania pracownikom NGO. To pracownicy organi-
zacji zachęcają do aktywizacji, podjęcia działań mających na celu ubieganie 
się o mieszkanie. Bez tego wsparcia osoby wykluczone często nie wiedziałyby, 
jak rozpocząć proces ubiegania się o lokal (niektórzy respondenci przyznają, 
że nawet nie wiedzieli o takiej możliwości).
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Relacja osoby wykluczone - urząd

Wizyta w urzędzie to z reguły dla osób wykluczonych niezbyt przyjemne 
spotkanie. Ich zdaniem urzędnicy mówią często niezrozumiałym językiem, 
posługują się prawniczo-administracyjną terminologią, nie traktują benefi-
cjentów po partnersku i nie udzielają pełnej i przystępnej informacji. Do osób 
potrzebujących odnoszą się w sposób protekcjonalny, nie chcą zrozumieć ich 
problemów.

Negatywne odczucia są częściowo odwzajemnione – samorządowcy 
w podobny sposób odbierają osoby zgłaszające się do urzędu ze swoimi 
problemami. Urzędnicy podchodzą do osób potrzebujących z dużą podej-
rzliwością. Obawiają się, że chcą one wykorzystać system pomocy społecznej 
i otrzymać wsparcie, które im nie przysługuje. Ich zdaniem jednym z głów-
nych problemów w zakresie realizowania polityki mieszkaniowej jest postawa 
beneficjentów wobec wynajmowanych lokali: zajmowanie mieszkania mimo 
polepszenia sytuacji życiowej, która pozwala na usamodzielnienie się i życie 
bez pomocy gminy; dewastowanie mieszkania, które się wynajmuje oraz brak 
samodzielności.

Problematyczne, z punktu widzenia osób ubiegających się o wsparcie, 
są przeciągające się procedury biurokratyczne wymagające częstych wizyt 
w urzędzie. Beneficjenci wspominają o tym, o czym mówią również pracowni-
cy NGO: (...) żeby załatwić coś w urzędzie, trzeba chodzić kilometrami.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

Zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe podkreślają, że brak 
im platformy, która pozwoliłaby im na wymianę doświadczeń w zakresie poli-
tyki mieszkaniowej. Umożliwiłaby ona tworzenie rozwiązań organizacyjnych 
i edukacyjnych, promujących kompleksowe podejście do tematyki bezdom-
ności. Pomiędzy trzecim sektorem a urzędnikami istnieją jednak wzajemne 
uprzedzenia, które utrudniają nawiązanie ścisłej współpracy.

W większości badanych gmin działania trzeciego sektora postrzegane 
są jako marginalne i uzupełniające pracę urzędów, a czasem zupełnie nie są 
zauważane. Prawie wszyscy przedstawiciele samorządu uważali, że polityka 



246

Rozdział iV : Badanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce 

mieszkaniowa sprowadza się de facto do zarządzania zasobem mieszka-
niowym gminy, dlatego uznawali ją za wyłączny obszar działań gminy, tym 
samym nie traktując NGO jako równorzędnych partnerów. Znaczną rolę 
w rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego przypisywali publicznym in-
stytucjom pomocy społecznej, np. ośrodkom pomocy społecznej. To właśnie 
MOPS jest częstym pośrednikiem pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
a władzami samorządowymi.

Za brak ścisłej współpracy częściowo są również odpowiedzialne 
organizacje pozarządowe, gdyż postrzegają one gminę jako skostniałą insty-
tucję, której brakuje „ludzkiego” podejścia do sprawy. Przedstawiciele NGO 
krytykują samorząd za zachowawcze działania, nikłą aktywność, „zamiatanie 
problemów pod dywan” oraz niedostateczną komunikację w obszarze po-
lityki mieszkaniowej. Częste są również opinie, że nie warto „prowokować” 
władz lokalnych – podważać ich kompetencji i pracy poprzez sugerowanie 
dodatkowych rozwiązań i zmiany obecnej sytuacji.

Przedstawiciele NGO rozumieją problemy, z jakimi mierzą się jednostki 
samorządu terytorialnego. Uważają, że system nie jest dostosowany do po-
trzeb samorządu, co utrudnia współpracę. Wiedzą, że urzędnicy borykają się 
z niskim poziomem wsparcia finansowego na rzecz rozwiązania problemów 
mieszkalnictwa.

NGO w roli mediatora pomiędzy osobami wykluczonym a urzędnikami

W związku z wcześniej wymienionymi problemami, na linii osoba wy-
kluczona – urząd to NGO często przyjmuje rolę mediatora. Swoje zadanie 
definiuje jako usprawnienie komunikacji pomiędzy dwoma stronami. NGO 
z jednej strony informuje osoby wykluczone o tym, jak działa samorząd tery-
torialny, co dzięki współpracy z nim można osiągnąć oraz w jaki sposób to zro-
bić. Z drugiej zaś strony przedstawiciel NGO pomaga zrozumieć urzędnikom 
sytuację osoby wykluczonej, informuje o jej sytuacji życiowej, przedstawia 
potrzeby oraz oczekiwania.

Beneficjenci cenią sobie obecność pracowników NGO podczas załatwia-
nia spraw w urzędzie. W opinii badanych w obecności asystenta urzędnicy 
zachowują się zdecydowanie lepiej. Kluczowe znaczenie mają niewątpliwie 
bezpośrednie relacje pomiędzy pracownikiem organizacji, a przedstawicie-
lem urzędu, które zostały wytworzone dzięki wcześniejszym kontaktom.
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Osoby wykluczone często przygotowują się do spotkania w urzędzie 
przy wsparciu pracownika NGO. Przygotowanie dotyczy kwestii organiza-
cyjnych (umówienie się na spotkanie z odpowiednią osobą), formalnych (co 
i w jaki sposób należy wypełnić), jak i emocjonalnego wsparcia (dodawanie 
otuchy, wspólna wizyta w urzędzie). To ostanie jest szczególnie potrzebne, 
ponieważ kontakt z urzędnikami budzi duże obawy i zdenerwowanie wśród 
beneficjentów.

Lokalna polityka mieszkaniowa a władza centralna

Zdaniem respondentów polityka mieszkaniowa nie stanowi priorytetu 
dla rządu. Samorządy czują się w tej kwestii opuszczone i zdane na siebie. 
Problemem jest również brak debaty publicznej w tym zakresie, niewielkie 
i mało znaczące działania lobbingowe mające doprowadzić do zmiany prze-
pisów prawa oraz niewielu polityków i dziennikarzy posiadających wiedzę 
w tym obszarze.

Najistotniejszą sprawą w relacji samorząd-władza centralna są zbyt małe 
środki finansowe przekazywane z budżetu państwa do gmin na cele zwią-
zane z mieszkalnictwem. Funkcjonujące obecnie rozwiązania postrzega się 
jako zbyt ogólne – niekoniecznie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
gminy. Jest to chociażby wielokrotnie wspominany brak podstaw prawnych 
do rozwiązywania umów zawieranych na czas nieokreślony.

Wskazywano również na mało sprawny program wsparcia budownictwa 
socjalnego, w ramach którego powstawałyby mieszkania przeznaczone dla 
osób o najniższych dochodach. Brak jest też ogólnokrajowych, systemowych 
programów wsparcia dla osób wykluczonych. Szczególnie przydatne byłoby 
udzielenie pomocy w zakresie mieszkalnictwa ludziom młodym, których nie 
stać na kupno ani na wynajem własnego lokalu.

Również strona pozarządowa wymienia jako problem brak skutecznych 
działań rzeczniczych. Jej zdaniem konieczne jest podjęcie działań lobbin-
gowych na rzecz zmian w polskim ustawodawstwie. Obecnie stosowane 
rozwiązania są niewystarczające i uniemożliwiają efektywną pracę w zakresie 
polityki mieszkaniowej.
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Problemy polityki mieszkaniowej w świadomości Polaków

Zdaniem przedstawicieli NGO część społeczeństwa jest negatywnie 
nastawiona do programów nakierowanych na pomoc osobom wykluczonym 
oraz do beneficjentów działań pomocowych. Jak wspominają pozarządowcy: 
ludzie nie lubią, kiedy ktoś dostaje za darmo coś, na co oni muszą ciężko praco-
wać. Wynika to głównie z faktu, że mieszkanie postrzegane jest jako towar 
luksusowy, który nabywa się kosztem wielu wyrzeczeń. To zaś rodzi niezado-
wolenie i sprzeciw, bo ktoś może otrzymać je za darmo.

Podobną opinię wyrażają samorządy – ich zdaniem społeczności lokal-
ne są przeciwne kosztownym programom, które wspierają osoby wykluczone 
mieszkaniowo. Dodatkowym problemem jest akceptacja przez ogół miesz-
kańców negatywnych i nieefektywnych rozwiązań. Jednym z nich jest właś-
nie umieszczanie osób bezdomnych w noclegowniach i innych placówkach 
pomocy społecznej. Ponadto społeczeństwo zdaje się aprobować fakt, że 
mieszkania komunalne są przyznawane najemcom długoterminowo, a także 
to, że lokale te są traktowane jako mieszkania własnościowe (zajmują je cza-
sami osoby, które mają wysokie dochody albo osoby nieposiadające tytułu 
prawnego do lokalu np. dalsza rodzina głównego najemcy).

Ważnym obszarem działalności NGO jest edukacja na temat bezdomno-
ści – czym jest, czego dotyczy, jakie ma konsekwencje, a tym samym zmiana 
nastawienia opinii społecznej do polityki mieszkaniowej i programów po-
mocowych. Skuteczną metoda jest nagłaśnianie historii bezdomnych, dzięki 
czemu dostrzega się w bezdomnym człowieka, a co za tym idzie, stopniowo 
uwrażliwia społeczeństwo. Niezwykle ważne jest również edukowanie dzien-
nikarzy, którzy jako siła opiniotwórcza mogą wywierać nacisk na polityków.

Model współpracy w obszarze polityki mieszkaniowej

Przedstawione studia przypadku poszczególnych miast pokazują, że 
niezbędne wydaje się być dążenie do stworzenia stosunkowo jednolitego, 
ale i elastycznego modelu działania w obszarze polityki mieszkaniowej na 
szczeblu gminnym. Przesłanka ta wynika przede wszystkim z faktu, iż każda 
ze stron ma poczucie, iż w obszarze mieszkaniowym w Polsce nadal jest zbyt 
wiele trudności i barier, by można było skutecznie realizować powierzone 
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zadania. Całkowite zniesienie lub złagodzenie poszczególnych przeszkód 
możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy poszczególne podmioty zaangażowane 
w politykę mieszkaniową zaczną ze sobą współpracować na każdym z etapów 
podejmowanych przez nich działań.

Stworzenie modelu współpracy powinno jednak opierać się na kilku 
istotnych przesłankach. Pierwsza z nich, najważniejsza, mówi o tym, że 
w centrum zainteresowania samorządu i organizacji pomocowych zarówno 
publicznych, jak i pozarządowych zawsze powinien znajdować się benefi-
cjent. Zainteresowanie to należy rozumieć, jako zespół działań mających na 
celu zaspokojenie jego potrzeb. Powinno być to oparte przede wszystkim na 
sprawnej komunikacji uwzględniającej fakt, że beneficjent nie zawsze potrafi 
samodzielnie zidentyfikować interesujące go informacje lub odpowiednio je 
zinterpretować.

Właściwa komunikacja powinna przebiegać dwutorowo. Z jednej strony 
ważne jest, by istniała możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicie-
lem samorządu, który wytłumaczy i przekaże niezbędne dokumenty związane 
z danym obszarem mieszkaniowym lub pokieruje do odpowiedniej instytucji 
(np. ośrodka pomocy społecznej czy organizacji pozarządowej). Bezpośredni 
kontakt powinien uwzględniać również możliwość odbycia indywidualnych 
konsultacji związanych np. ze wstępną weryfikacją poprawności złożonego 
wniosku, by uniknąć ponownego wzywania beneficjenta. Z drugiej strony 
istotne jest, by samorząd nie tylko umieszczał akty prawne w internecie czy 
udostępniał je w urzędzie, ale by przedstawiał ich najważniejsze kwestie 
w sposób przystępny i zrozumiały dla osób zainteresowanych, np. poprzez 
materiały graficzne opracowane na rzecz osób mających problemy mieszka-
niowe.

Warto również pamiętać, że komunikacja nie dotyczy jedynie obszaru 
związanego z procedurą ubiegania się o mieszkanie. Problemy sygnalizowane 
w badaniu przez przedstawicieli gmin miały niejednokrotnie swoje podłoże 
w nieznajomości zasad funkcjonowania pomocy społecznej i możliwości ko-
rzystania z niej oraz wiązały się z nieumiejętnością gospodarowania finansami 
rodziny. Ogromną rolę odgrywają tutaj zarówno asystenci rodzin, jak i pra-
cownicy pozarządowi, którzy w ramach swoich działań najczęściej prowadzą 
indywidualne wsparcie w tym zakresie, ale którzy mogą również prowadzić 
szkolenia czy warsztaty dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej współfi-
nansowe przez urząd.
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Skierowanie optyki polityki mieszkaniowej na beneficjenta powoduje, 
że należy w niej uwzględnić potrzeby osób zainteresowanych wsparciem. Nie-
zbędne w tym względzie jest diagnozowanie tych potrzeb zarówno w oparciu 
o analizę dokumentów i doświadczenia samorządowców, jak i w odniesieniu 
do opinii samych zainteresowanych pomocą. Głos osób wykluczonych musi 
zostać wzięty pod uwagę w realizowanych działaniach, ponieważ tylko wtedy 
możliwe stanie się tworzenie trafnych i skutecznych rozwiązań. Fakt, że bene-
ficjent zgłasza jako potrzebę chęć otrzymania mieszkania, nie oznacza, że nie 
potrzebuje innego wsparcia – nawet tak prostego, jak pomoc w wypełnieniu 
wniosku. Diagnoza tych potrzeb ułatwiłoby współpracę między gminą a bene-
ficjentem i przyczyniłoby się do zniesienia przynajmniej częściowo tzw. rosz-
czeniowości wynikającej w wielu przypadkach z niewiedzy i przeświadczenia, 
że dla urzędu osoba potrzebująca pomocy nie ma znaczenia – w przeciwień-
stwie do aktów prawnych, na których swoją działalność opierają urzędnicy.

Umiejscowienie beneficjenta w centrum modelu współpracy powo-
duje, że naturalne jest, by postrzeganie polityki społecznej miało charakter 
holistyczny angażujący wszystkie elementy życia człowieka wpływające na 
jego sytuację mieszkaniową. Holistyczne podejście oznacza świadomość, 
że przyznanie mieszkania nie wyeliminuje problemu np. nieporadności 
życiowej, problemów zdrowotnych czy braku zatrudnienia. Może natomiast 
w znaczący sposób przyczynić się do tego, że problemy te staną się mniej do-
tkliwe, a z czasem w miarę możliwości zostaną usunięte z życia beneficjenta 
pozwalając na jego usamodzielnienie się.

Holistyczne podejście zakłada również, że dostrzeganie złożoności prob-
lemów jakimi są bezdomność, ubóstwo oraz wykluczenie społeczne wymaga 
prowadzenia ciągłych działań mających na celu zmianę postaw społecznych 
wobec osób dotkniętych trudnościami życiowymi, w tym mieszkaniowymi. 
Holistyczne podejście oznacza także umiejętne dzielenie się wiedzą zarówno 
na szczeblu samorządowym, jak i międzysektorowym. Dzielenie się wiedzą 
zaś pociąga za sobą możliwość wypracowania tzw. wartości dodanej, której 
nie da się osiągnąć bez otwartości na zmiany czy innowacyjne rozwiązania. 
Warto tutaj dodać, że do działań w tym zakresie zobligowane są wszystkie 
podmioty biorące udział w procesie kształtowania polityki mieszkaniowej, 
czyniące to zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

Trzecią przesłanką umożliwiającą zaistnienie modelu współpracy 
w obszarze mieszkalnictwa jest budowanie i rozwijanie zasobów kapitału 
społecznego zarówno typu pomostowego, jak i wiążącego. Kapitał wiążący 
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występujący najczęściej w małych grupach może być wykorzystywany do 
działań organizacji bezpośrednio współpracujących z osobami wykluczonymi 
lub zagrożonymi wykluczeniem mieszkaniowym. Odpowiednio wypracowa-
ne zaufanie i więzi społeczne mogą przyczynić się np. do skuteczniejszej walki 
z chorobą alkoholową, odnowienia więzi rodzinnych czy wzmocnienia kom-
petencji osobowościowych beneficjentów. Kapitał pomostowy natomiast 
może służyć przełamaniu barier między beneficjentem a urzędnikiem czy 
pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Oparcie współpracy na zaufaniu, 
społecznie uznawanych normach i wartościach będzie sprzyjało sprawniejszej 
komunikacji oraz budowaniu postawy równowagi między dobrem jednost-
kowym a dobrem wspólnym.

Stworzenie modelu współpracy w obszarze polityki mieszkaniowej 
nie jest oczywiście zadaniem prostym. Wymaga nakładów pracy i inwestycji 
finansowych. Wymaga również współpracy ze strony rządu, który powinien 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, samorządów i organizacji 
pozarządowych działających w sferze mieszkalnictwa. Konieczne jest zapew-
nienie odpowiedniego wsparcia finansowego, uwzględniającego dodatkowe 
źródła pozyskiwania środków np. w ramach dotacji Banku Gospodarstwa 
Krajowego, jak i tworzenie aktów prawnych dających realne narzędzia umoż-
liwiające kierowanie pomocy do tych osób, które rzeczywiście jej potrzebują.
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Załącznik 1. Scenariusz wywiadu z przedstawicielami 
samorządów

Stan faktyczny: Nie istnieje jeden, spójny model realizacji polityki mieszka-
niowej na szczeblu samorządowym. Ze względu na autonomiczność JST, polityka 
mieszkaniowa jest włączana do działań samorządu, w zależności od ich strategii 
działania i aktualnych potrzeb oraz możliwości. Wynikiem takiego stanu rzeczy 
jest chaos i - w pewnym stopniu - dowolność w sposobie realizacji zadań z zakresu 
mieszkalnictwa. Badanie więc może stanowić dopełnienie/tło dla raportu głów-
nego danych ilościowych oraz tez zbudowanych na bazie literatury przedmiotu 
i wiedzy eksperta.

Cele i pytania badawcze:

1. Osobiste rozumienie polityki mieszkaniowej.

1.1. Co dla Pana/Pani oznacza pojęcie polityki mieszkaniowej? Proszę 
spróbować zdefiniować to pojęcie.

1.2. Jaka Pana/Pani zdaniem jest rola państwa w kwestii polityki mieszka-
niowej?

1.2.1. A jaka Pana/Pani zdaniem jest rola samorządu terytorialnego 
w polityce mieszkaniowej?

2. Określenie znaczenia i roli polityki mieszkaniowej w strategii działania 
samorządu.

2.1. Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem ma polityka mieszkaniowa 
w ogólnej strategii rozwoju gminy? Czy działania z nią związane są wyod-
rębnione w dokumencie strategicznym?

2.2. Czy gmina posiada wieloletni plan gospodarowania zasobem miesz-
kaniowym?
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Jeśli TAK:

2.2.1. Czy ten plan jest aktualny? Czy podlega zmianom?

Czy i w jakim stopniu realizowany jest ten plan?

Czy kwestia mieszkaniowa pojawia się w następujących doku-
mentach:

•	 w strategii rozwoju gminy?
•	 w strategii sektorowej, czyli, czy gmina posiada strategię roz-

woju mieszkalnictwa?
•	 w programach społecznych, np. w polityce senioralnej, pro-

gramie rozwiązywania problemów społecznych?
•	 w lokalnym programie rewitalizacji?

Jeśli TAK:

2.2.1.1. Co zostało zaplanowane w tych dokumentach? Jakie zadania 
w obszarze mieszkalnictwa obejmują te dokumenty?

2.3. Jakie miejsce zajmuje polityka mieszkaniowa w działalności gminy? 
Czy Pana/Pani zdaniem jest to bardzo ważne zadanie, któremu należy 
poświęcać dużo uwagi i środków czy wręcz przeciwnie? Dlaczego?

2.3.1. Czy uznałby/uznałaby Pan/Pani to zadanie za trudne czy raczej 
łatwe w realizacji?

2.3.2. Czy Pana/Pani zdaniem jest to zadanie budzące spory i dyskusje 
wśród radnych, działaczy i władz lokalnych, czy też nie?

3. Rozumienie polityki mieszkaniowej przez samorządy.

3.1. Proszę wskazać, jakie cele polityki mieszkaniowej są realizowane 
przez samorządy?

Czy któreś cele nie są, a powinny być, realizowane przez samorządy?

3.1.1. Które z tych celów uznałby/uznałaby Pan/Pani za najważniejsze, a któ-
rej za mniej ważne? Dlaczego Pana/Pani zdaniem akurat te cele są ważne?
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3.1.2. Które z tych celów realizuje się w Pana/Pani gminie?

Które z tych celów są priorytetowe?

Czemu (jeżeli tak jest) niektóre cele nie są realizowane?

3.2. Jakie zadania realizowane są w Pana/Pani gminie w ramach polityki 
mieszkaniowej?

3.2.1. Czy co roku realizowane są te same zadania? Jeśli nie, to jakie są 
kryteria wyboru zadań do realizacji na dany rok?

3.3. Jakie zna Pan/Pani instrumenty i programy służące realizacji polityki 
mieszkaniowej?

3.3.1. Które z tych instrumentów i programów wykorzystuje się w Pana/
Pani gminie?

3.3.2. Jak Pan/Pani ocenia skuteczność tych instrumentów i progra-
mów? Co należałoby w nich zmienić?

4. Realizacja polityki mieszkaniowej przez samorządy.

4.1. A jak wygląda komórka zajmująca się polityką mieszkaniową?

Czym dokładnie zajmuje się ta komórka? Czy współpracuje z innymi jed-
nostkami gminy w zakresie polityki mieszkaniowej? Ile osób bezpośrednio 
jest oddelegowanych do pracy w tym obszarze (również osoby z innych 
jednostek/komórek)? Czy jest to wystarczająca liczba osób, by realizować 
sprawnie działania z zakresu polityki mieszkaniowej?

4.2. Ile mieszkań komunalnych posiada gmina? Ile z tych mieszkań zosta-
ło wyznaczonych jako mieszkania socjalne?

4.3. Ile Pana/Pani zdaniem jeszcze potrzeba na dzisiaj mieszkań komunal-
nych? A ile jeszcze potrzeba mieszkań socjalnych?

4.4. Czy budowane są obecnie  nowe zasoby komunalne? Czy planowana 
jest w najbliższych 3 latach budowa nowych mieszkań komunalnych?
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4.5. Jak powstaje zasób socjalny? Co  gmina robi w tej kwestii? Jakie są 
plany gminy odnośnie mieszkań socjalnych? Czy ich zasób ma zostać po-
większony lub zmniejszony?

4.6. Jak w Pana/Pani gminie wygląda procedura przyznawania mieszka-
nia komunalnego?

4.6.1. Zacznijmy od tego, jak wygląda złożenie wniosku przez benefi-
cjenta?

Z jakich źródeł beneficjent może dowiedzieć się o możliwościach ubie-
gania się o lokal komunalny/socjalny?

Czy w gminie pracownicy pomagają wypełniać wniosek?

Czy informacje, jak poprawnie wypełnić wniosek są dostępne?

4.6.2. Jak wygląda analiza złożonego wniosku? Kto analizuje wniosek? 
Jakimi kryteriami kieruje/ą się osoba/y analizująca/e wniosek?

Czy mają miejsce bezpośrednie rozmowy z beneficjentami na temat ich 
sytuacji życiowej i mieszkaniowej?

4.6.3. Czy analiza wniosku zostaje pominięta, jeśli gmina nie dysponu-
je w danym momencie wolnymi lokalami?

Jeśli nie, to jakie środki/rozwiązania gmina może zaproponować?

4.6.4. Jak przebiega podjęcie decyzji o przyznaniu mieszkania? W jaki 
sposób przekazywana jest informacja o przyznaniu mieszkania?

4.6.5. Czy w momencie przyznania lokalu oferowana jest pomoc 
w remoncie lub ulga remontowa? Ile czasu otrzymuje beneficjent na 
zaadaptowanie lokalu?

4.6.6. Czy w tym momencie kończy się rola samorządu? Czy podejmo-
wany jest monitoring przyznanych lokali?

4.7. Jak przebiega procedura przyznania mieszkania socjalnego?
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4.7.1. Jak wygląda złożenie wniosku przez beneficjenta?

Z jakich źródeł beneficjent może dowiedzieć się o możliwościach ubie-
gania się o lokal socjalny?

Czy w gminie pracownicy pomagają wypełniać wniosek?

Czy informacje, jak poprawnie wypełnić wniosek są dostępne?

4.7.2. Jak wygląda analiza złożonego wniosku? Kto analizuje wniosek? 
Jakimi kryteriami kieruje/ą się osoba/y analizująca/e wniosek?

Czy mają miejsce bezpośrednie rozmowy z beneficjentami na temat ich 
sytuacji życiowej i mieszkaniowej?

4.7.3. Czy analiza wniosku zostaje pominięta, jeśli gmina nie dysponu-
je w danym momencie wolnymi lokalami?

Jeśli nie, to jakie środki/rozwiązania gmina może zaproponować?

4.7.4. Jak przebiega podjęcie decyzji o przyznaniu mieszkania? W jaki 
sposób przekazywana jest informacja o przyznaniu mieszkania?

4.7.5. Czy w momencie przyznania lokalu oferowana jest pomoc 
w remoncie lub ulga remontowa? Ile czasu otrzymuje beneficjent na 
zaadaptowanie lokalu?

4.7.6. Czy na tym etapie kończy się rola samorządu? Czy podejmowa-
ny jest monitoring przyznanych lokali? 

4.8. Czy w zasadach wynajmowana mieszkań gminnych są określone 
dodatkowe opcje?

Uwaga: Zasady wynajmowania mieszkań których najem jest związany ze 
stosunkiem pracy lub zasady wynajmowania mieszkań osobom szczegól-
nie przydatnym dla gminy (jakiś rodzaj profesjonalistów, tu mogą wejść 
mieszkania dla młodych - gminne programy utrzymania młodych).

4.9. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o działaniach gminy w zakresie poli-
tyki mieszkaniowej.
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Proszę powiedzieć, jak wygląda wypłata dodatków mieszkaniowych w gminie?

Która komórka zajmuje się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków, a któ-
ra wypłatą   dodatków mieszkaniowych?

4.10. Ile środków gmina przeciętnie w ciągu roku przeznacza na remonty 
mieszkań komunalnych?

4.10.1. Ile mieszkań komunalnych przechodzi kapitalny remont, a ile 
remont wybranych elementów?

4.10.2. Czy gmina zachęca wspólnoty mieszkaniowe, w których ma 
swoje udziały, do aktywności w zakresie remontów czy raczej ogranicza 
swoje wydatki?

4.11. Jak przedstawia się aktualna polityka prywatyzacji mieszkań komu-
nalnych? Proszę opisać warunki i zasady. 

5. Identyfikacja luk/barier uniemożliwiających efektywną realizację polity-
ki mieszkaniowej przez samorząd oraz sposobów ich rozwiązania.

5.1. Z jakimi problemami najczęściej się Pan/Pani spotyka w realizacji 
zadań z zakresu polityki mieszkaniowej?

5.1.1. Które z tych problemów uznałby/uznałaby) Pan/Pani za najtrud-
niejsze do rozwiązania? Dlaczego?

5.1.2. A jakie bariery Pan/Pani dostrzega w realizacji polityki mieszka-
niowej?

Pytania pomocnicze:

5.1.2.1. Czy dostrzega Pan/Pani bariery instytucjonalne? Jakie są to 
bariery?

5.1.2.2. Jakie sektory Pana/Pani zdaniem powinny być zaangażo-
wane w realizowanie polityki mieszkaniowej? (sektor prywatny/
pozarządowy)



258

Rozdział iV : Badanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce 

5.1.2.3. Jaka byłaby Pana/Pani zdaniem ich rola, w polityce mieszka-
niowej?

5.1.3. Proszę powiedzieć, jakie dostrzega Pan/Pani bariery w zakresie 
zarządzania zasobem mieszkaniowym?

5.2. Jakie rozwiązania legislacyjne, Pana/Pani zdaniem, byłyby wskazane 
w polityce mieszkaniowej?

5.2.1. A jakie potrzeby dostrzega Pan/Pani w zakresie prawa na pozio-
mie lokalnym? 

5.3. Jakie rozwiązania finansowe byłyby Pana/Pani zdaniem pożądane?

5.4. Gdyby Pan/Pani mógł/mogła jeszcze zaproponować rozwiązania 
organizacyjne, to jakie by one były?

5.5. Czy zna Pan/Pani rozwiązania stosowane przez inne samorządy w za-
kresie polityki mieszkaniowej, które byłyby warte polecenia?

5.5.1. Dlaczego te rozwiązania nie są stosowane w Pana/Pani gminie?

6. Ocena relacji samorząd – beneficjenci usług mieszkaniowych.

6.1. Do kogo skierowane są działania z zakresu polityki mieszkaniowej 
prowadzone w Pana/Pani gminie?

6.1.1. Którzy z wymienionych odbiorców Pana/Pani zdaniem najbar-
dziej potrzebują wsparcia  ze strony samorządu? Dlaczego?

6.2. Z jakimi problemami najczęściej borykają się beneficjenci?

6.3. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan/Pani relacje gminy z beneficjenta-
mi polityki mieszkaniowej?

6.3.1. Jakie postawy najczęściej reprezentują? Czy Pana/Pani zdaniem 
beneficjenci doceniają pomoc gminy/innych instytucji publicznych?

6.3.2. Jakie problemy występują w tych relacjach?
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6.3.3. Co należałoby Pana/Pani zdaniem zmienić, by relacje te można 
było uznać za efektywne dla obu stron (tzn. że odpowiadają na potrzeby 
beneficjentów i umożliwiają sprawną realizację zadań samorządu)? Co 
powinien zrobić samorząd, a co beneficjenci?

6.4. Jakie działania Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by skutecznie 
pomóc wskazanym grupom beneficjentów (tzn. zapewnić im godne wa-
runki mieszkaniowe)?

6.5. Jak Pana/Pani zdaniem powinna przebiegać ścieżka pomocy wskaza-
nym grupom? Co należałoby zmienić, by pomoc do beneficjentów polityki 
mieszkaniowej docierała sprawniej?

7. Ocena realizacji polityki mieszkaniowej w perspektywie ostatnich 10 lat, 
zarówno przez rząd, jak i przez samorząd.

7.1. Jak Pan/Pani ogólnie ocenia realizację polityki mieszkaniowej w Pol-
sce w perspektywie ostatnich 10 lat? Dlaczego?

7.2. Które z rozwiązań wprowadzonych w zakresie polityki mieszkaniowej 
w Polsce uznałby/uznałaby Pan/Pani za najtrafniejsze? Proszę uzasadnić 
swój wybór?

7.3. A które z rozwiązań uznałby/uznałaby Pan/Pani za najmniej trafne? 
Proszę uzasadnić swój wybór.

8. Ocena relacji rząd – samorząd oraz samorząd – samorząd (jego własne 
jednostki i samorządy sąsiednie) w odniesieniu do polityki mieszkaniowej.

8.1. Jak Pan/Pani ocenia podział kompetencji w zakresie mieszkalnictwa 
między rządem a samorządami? Dlaczego?

8.1.1. Jakie problemy wynikają z takiego stanu rzeczy?

8.1.2. W jaki sposób gmina rozwiązuje te problemy?

8.2. W jaki sposób Pana/Pani zdaniem powinna przebiegać współpraca 
między rządem a samorządami w obszarze polityki mieszkaniowej?

8.2.1. Które kompetencje powinny należeć do rządu, a które do samorządów?
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9. Ocena relacji samorząd – organizacje pozarządowe w odniesieniu do 
polityki mieszkaniowej.

9.1. Czy gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi?

9.1.1. W jakim zakresie samorząd najczęściej współpracuje z NGO?

9.2. Czy ma miejsce także współpraca w zakresie polityki mieszkaniowej?

Jeśli TAK:

9.2.1. Czego najczęściej dotyczy ta współpraca?

Jeśli NIE:

9.2.2. Dlaczego ta współpraca nie istnieje?

9.3. Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem mają organizacje pozarządowe 
w działalności mieszkaniowej?

9.4. Jak Pana/Pani zdaniem powinna wyglądać współpraca urzędu z NGO 
w obszarze polityki mieszkaniowej? W jaki sposób urząd mógłby wspierać 
działania NGO, a w jaki NGO mogłyby wspierać działania urzędu?

10. Wskazanie najważniejszych przyszłych celów samorządu i znaczenia 
polityki mieszkaniowej wśród nich.

10.1. Jak Pana/Pani zdaniem będzie wyglądała działalność gminy w najbliż-
szych latach?

10.1.1. Jakie działania będą Pana/Pani zdaniem priorytetowe?

10.1.2. Jakie miejsce wśród tych działań będzie zajmowała polityka 
mieszkaniowa?
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Załącznik 2. Scenariusz wywiadu z przedstawicielami
organizacji pozarządowych

Stan faktyczny: Organizacje pozarządowe rzadko kiedy w sposób kom-
pleksowy zajmują się bezpośrednio problemem mieszkalnictwa, włączając 
w to działania rzecznicze. Najczęściej realizują inne działania, skierowane do 
osób z grup zmarginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem, a problemy 
mieszkaniowe tych osób stanowią barierę w realizacji celów NGO. Ze względu 
na dobre rozpoznanie społeczności lokalnej, w tym osób/grup wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem, sposób funkcjonowania instytucji pomocowych 
w danym mieście oraz ich niezależność oraz tradycję udziału NGO w rozwiązywa-
niu problemów mieszkaniowych w innych krajach, warto poszerzyć informacje 
samorządowców o ich punkt widzenia. 

Cele i pytania badawcze:

1. Wskazanie głównych problemów społecznych w środowisku lokalnym 
z punktu widzenia NGO. 

1.1. Jakie problemy społeczne dostrzega Pan/Pani w środowisku lokal-
nym/gminnym? 

1.1.1. Które z tych problemów uznałby/uznałaby Pan/Pani za najważ-
niejsze? Dlaczego akurat te problemy?

2. Określenie zakresu pomocy mieszkaniowej realizowanej przez organizację. 

2.1. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się organizacja, którą Pan/Pani 
reprezentuje?

2.1.1. Które działania są według Pana/Pani priorytetowe dla organizacji?

2.2. W jakim zakresie organizacja działa na polu mieszkaniowym?

Proszę podać przykłady działalności organizacji. 
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2.2.1. Kto najczęściej zwraca się do organizacji o pomoc w obszarze 
mieszkaniowym?

Czy jest to główna przyczyna pomocy, o którą zwraca się dana osoba do 
organizacji czy jest to przyczyna pośrednia?

2.3. Czy działalność Państwa organizacji w obszarze mieszkalnictwa 
w ostatnim czasie wzrasta czy też maleje? Czym jest to spowodowane?

2.4. Czy Pana/Pani zdaniem organizacja planuje rozszerzyć swoją działal-
ność w obszarze pomocy mieszkaniowej?

Jeśli TAK:

2.4.1. Jakie działania chciałaby podejmować organizacja? W jakiej per-
spektywie czasowej organizacja planuje wdrożyć te działania?

Jeśli NIE:

2.4.2. Dlaczego?

3. Identyfikacja luk i barier uniemożliwiających efektywną realizację poli-
tyki mieszkaniowej w środowisku lokalnym.

3.1. Z jakimi problemami najczęściej się Pan/Pani spotyka przy realizacji 
pomocy mieszkaniowej?

3.1.1. Które z tych problemów uznałby/uznałaby Pan/Pani za najtrud-
niejsze do rozwiązania? Dlaczego?

3.1.2. A jakie bariery Pan/Pani dostrzega w realizacji pomocy mieszka-
niowej?

Pytania pomocnicze:

Czy dostrzega Pan/Pani bariery instytucjonalne? Jakie są to bariery?

Jakie sektory, Pana/Pani zdaniem, powinny być zaangażowane w rea-
lizowanie pomocy mieszkaniowej? (prywatny/sektor publiczny/pozarzą-
dowy)
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Jaka byłaby ich rola Pana/Pani zdaniem w pomocy mieszkaniowej?

3.2. Jakie rozwiązania legislacyjne Pana/Pani zdaniem byłyby wskazane 
w obszarze pomocy mieszkaniowej?

3.2.1. Jakie potrzeby dostrzega Pan/Pani w zakresie prawa na pozio-
mie lokalnym?

3.3. Czy zna Pan/Pani jakieś  rozwiązania finansowe,  które Pana/Pani 
zdaniem warto wprowadzić?

3.4. Gdyby Pan/Pani mógł/mgła jeszcze zaproponować rozwiązania or-
ganizacyjne, to jakie by one były?
(Chodzi np. o współpracę międzysektorową, stałą komisję przy gminie wraz 
z przedstawicielami NGO; konsultacje na szczeblu krajowym, potrzebę stwo-
rzenia koalicji itp. )

3.5. A czy zna Pan/Pani rozwiązania stosowane przez inne NGO w zakresie 
pomocy mieszkaniowej, które byłyby warte polecenia?

3.5.1. Dlaczego te rozwiązania nie są stosowane w Pana/Pani organizacji?

4. Ocena relacji organizacja – samorząd w odniesieniu do pomocy miesz-
kaniowej.

4.1. Czy organizacja, w której Pan/Pani działa współpracuje z samorzą-
dem?

4.1.1. W jakim zakresie najczęściej organizacja współpracuje z samo-
rządem?

4.2. Czy ma miejsce także współpraca w zakresie pomocy mieszkaniowej?

Jeśli TAK:

4.2.1. Czego najczęściej dotyczy ta współpraca?

Jeśli NIE:

4.2.2. Dlaczego ta współpraca nie istnieje?
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4.3. Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem ma samorząd w działalności 
mieszkaniowej?

4.3.1. Jak Pan/Pani ocenia działania samorządu w gminie w zakresie 
pomocy mieszkaniowej? Dlaczego?

4.3.2. Co należałoby zmienić Pana/Pani zdaniem w działaniach samo-
rządu w obszarze pomocy mieszkaniowej?

4.4. Czy Pana/Pani zdaniem NGO mają wpływ na pomoc mieszkaniową 
prowadzoną w gminie?

Jeśli TAK:

4.4.1. W jaki sposób NGO wpływają na pomoc mieszkaniową?

Jeśli NIE:

4.4.2. Dlaczego nie mają wpływu? Co należałoby zmienić, by NGO 
miały wpływ na gminną pomoc mieszkaniową?

4.5. Czy Pana/Pani zdaniem ten wpływ jest wystarczający czy też nie? 

Jeśli NIE:

4.5.1. Jakie działania należałoby Pana/Pani zadaniem podjąć, żeby 
wzmocnić wpływ NGO na lokalną pomoc mieszkaniową?

4.6. Proszę powiedzieć, jaką rolę Pana/Pani zdaniem powinny pełnić or-
ganizacje pozarządowe w obszarze pomocy mieszkaniowej? Czy powinna 
być to rola inicjująca działania czy też wykonawcza, wspomagająca prace 
gminy?

4.7. Jak Pana/Pani zdaniem powinna wyglądać współpraca samorządu 
z NGO w obszarze pomocy  mieszkaniowej? W jaki sposób urząd mógłby 
wspierać działania NGO, a w jaki NGO mogłyby wspierać działania urzędu?
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5. Wpływ NGO na kształtowanie pomocy mieszkaniowej poza terenem dzia-
łania w tym dążenie do sieciowania poszczególnych aktorów społecznych.

5.1. Proszę powiedzieć, jak postrzega Pan/Pani rolę NGO w kształtowaniu 
pomocy mieszkaniowej w Polsce? Czy organizacje pozarządowe powinny 
współpracować w tym zakresie?

Jeśli TAK:

5.2. Które podmioty powinny być zaangażowane w te działania?

5.2.1. Jakie działania organizacje pozarządowe powinny podejmować 
w tym zakresie?

5.2.2. Jaką rolę Pana/Pani zdaniem powinny pełnić organizacje w kon-
taktach i relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w kwestie 
mieszkaniowe?
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Załącznik 3. Scenariusz wywiadu z osobami wykluczonymi
lub zagrożonymi wykluczeniem mieszkaniowym

Stan faktyczny: Definicja osób dotkniętych lub zagrożonych wyklu-
czeniem mieszkaniowym jest bardzo szeroka i wymaga uściślenia. Według  
Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETOHS) 
wykluczenie mieszkaniowe (bieda mieszkaniowa czy deprywacja mieszkaniowa) 
to sytuacja niestabilnego lub niezabezpieczonego zamieszkania (brak dachu nad 
głową lub ryzyko jego utracenia) oraz/lub mieszkanie poniżej standardów, a więc 
nieodpowiednie zamieszkanie (brak dostępu do jednego z mediów, mieszkanie 
w przeludnieniu lub w budynku niespełniających norm technicznych). Taka 
definicja obejmuje różnorodne grupy obywateli: od osób mieszkających w prze-
strzeni publicznej, przez osoby zagrożone eksmisją, po ludzi żyjących w złych 
warunkach. Tu warto wyjaśnić, czemu konkretnie te grupy, a nie inne, otrzymają 
naszą uwagę i pomoc.

Cele i pytania badawcze: 

1. Poznanie obecnej sytuacji życiowej (z uwzględnieniem tzw. punktów 
zwrotnych/krytycznych).

1.1. Proszę na początek powiedzieć kilka słów o sobie.

1.2. Jak Pan/Pani ocenia swoją obecną sytuację życiową?

1.2.1. Dlaczego ocenia Pan/Pani swoją sytuację życiową w ten sposób?  
Co wpływa na tę ocenę?

1.3. Z jakimi trudnościami/problemami boryka się Pan/Pani na co dzień?

1.4. A w jaki sposób Pan/Pani przezwycięża te trudności? Czy korzysta 
Pan/Pani z pomocy innych osób?

Jeśli TAK:
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1.4.1. Kto Pan/Pani pomaga? W jakim zakresie?

1.5. Czy Pana/Pani sytuacja życiowa w ostatnim czasie (ok. 3-5 lat) uległa 
zmianie? 

1.5.1. Jakie czynniki lub wydarzenia przyczyniły się do poprawienia/
pogorszenia Pana/Pani sytuacji życiowej?

1.5.2. Proszę jeszcze powiedzieć, co konkretnie zmieniło się w Pana/
Pani życiu w związku z poprawieniem/pogorszeniem sytuacji życiowej?

1.6. Jak widzi Pan/Pani swoją sytuację życiową w najbliższym czasie? Czy 
ulegnie ona poprawieniu czy też pogorszeniu?

1.6.1. Co może wpłynąć  na poprawienie/pogorszenie Pana/Pani sytu-
acji życiowej?

2. Ocena obecnych warunków mieszkaniowych (w tym określenie znacze-
nia i roli mieszkania dla jakości życia).

2.1. Przejdziemy teraz do pytań dotyczących warunków mieszkaniowych: 
Proszę powiedzieć, czy Pana/Pani obecne miejsce zamieszkania ma cha-
rakter własnościowy/komunalny/socjalny/wynajmowany? Czy należy do 
Pana/Pani rodziny/bliskich, stanowi mieszkanie instytucji publicznej czy 
też ma inny charakter?

2.1.1. Z kim Pan/Pani dzieli obecnie to miejsce/mieszkanie/dom?

2.1.2. Jak długo Pan/Pani mieszka w tym miejscu/mieszkaniu/domu?

2.2. Jak Pan/Pani ocenia swoje obecne warunki mieszkaniowe?

2.2.1. Dlaczego ocenia Pan/Pani swoje warunki mieszkaniowe w ten 
sposób? Co wpływa na tę ocenę?

2.2.2. Czy do jakiś mediów nie ma Pan/Pani dostępu?

2.2.3. Proszę jeszcze powiedzieć, czy ma Pana/Pani wystarczające 
środki do opłacenia kosztów mieszkaniowych?
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Jeśli NIE:

2.2.3.1. Na jakie opłaty brakuje Panu/Pani środków finansowych?

2.2.4. Proszę powiedzieć, czy w poprzednich latach Pana/Pani warunki 
mieszkaniowe były lepsze, gorsze czy też porównywalne do obecnych?

Jeśli GORSZE LUB LEPSZE:

2.2.4.1. Jakie czynniki lub wydarzenia przyczyniły się do polepszenia/
pogorszenia warunków mieszkaniowych?

2.3. Jakie musiałyby nastąpić zmiany odnośnie Pana/Pani warunków miesz-
kaniowych, aby był Pan/Pani z nich  zadowolony? Co pozwoliłoby Panu/Pani 
uznać swoje warunki mieszkaniowe za odpowiednie dla Pana/Pani?

2.4. Czy w najbliższym czasie przewiduje Pan/Pani polepszenie czy też 
pogorszenie warunków mieszkaniowych? Dlaczego?

2.5. Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem mają warunki mieszkaniowe dla 
sytuacji życiowej? Dlaczego?

3. Wskazanie sposobów radzenia sobie z trudnościami/przeciwdziałania 
trudnościom życiowym, w tym mieszkaniowym.

3.1. W jaki sposób Pan/Pani sobie radzi z trudnościami mieszkaniowymi?

Czy rozmawia Pan/Pani na ten temat z innymi osobami?

Jeśli TAK:

3.1.1. Z kim Pan/Pani rozmawia o swoich problemach mieszkaniowych?

3.2. Proszę powiedzieć: Czy podejmuje Pan/Pani obecnie jakieś kroki 
zapobiegające pogorszeniu Pana/Pani sytuacji mieszkaniowej?

Jeśli TAK:

3.2.1. Jakie są to działania?
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4. Poznanie ścieżki ubiegania się o pomoc mieszkaniową.

4.1. Czy ubiegał/ubiegała się Pan/Pani kiedykolwiek o pomoc mieszkaniową?

Jeśli TAK:

4.1.1. O jaką pomoc Pan/Pani się ubiegał/ubiegała?

Pytanie pomocnicze:
Czy o jakąś inną formę pomocy mieszkaniowej Pan/Pani się ubiegał/
ubiegała? O jaką?

Jeśli NIE:

4.1.2. Dlaczego?

Pytanie pomocnicze:
Czy były jeszcze jakieś inne powody, które przyczyniły się do zaniecha-
nia przez Pana/Panią ubiegania się o pomoc mieszkaniową?

4.2. Doprecyzuj, o jakiej pomocy jest mowa – pyt. 4.1.2.

4.2.1. Do jakich instytucji się Pan/Pani zgłosił/zgłosiła? Dlaczego akurat 
do tych instytucji?

4.2.1.1. Kiedy stwierdził/stwierdziła Pan/Pani, że potrzebuje pomocy 
w zakresie spraw mieszkaniowych? Gdzie na samym początku zaczął/
zaczęła Pan/Pani szukać informacji o dostępnych formach wsparcia? 
W jaki sposób poszukiwał/poszukiwała Pan/Pani informacji o źródłach 
wsparcia? Jakich informacji Pana/Pani zdaniem brakuje? Jeżeli gdzieś 
brakuje informacji, to gdzie i jakich?

4.2.1.2. Czy zna Pan/Pani osoby, które korzystają z takiej pomocy 
mieszkaniowej?

Jeśli TAK:

4.2.1.2.1. A czy któraś z tych osób pomagała Panu/Pani w uzyska-
niu pomocy mieszkaniowej? A może Pan/Pani pomagał/pomagała 
innym osobom? Proszę powiedzieć jak ta pomoc wyglądała?



270

Rozdział iV : Badanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce 

4.2.2. Czy udało się Panu/Pani tę pomoc uzyskać?

Jeśli TAK:

4.2.2.1. Czy udało się Panu/Pani uzyskać pomoc od razu czy też pró-
bował/próbowała Pan/Pani kilka razy?

Jeśli kilka razy: Dlaczego nie udało się Panu/Pani uzyskać pomocy za 
pierwszym razem?

Jeśli NIE: 

4.2.2.2. Dlaczego?

4.2.3. Jak Pan/Pani ogólnie ocenia uzyskaną pomoc mieszkaniową? 
Dlaczego?

4.2.4. Proszę jeszcze powiedzieć jaką pomoc mieszkaniową chciałby/
chciałaby Pan/Pani uzyskać? Dlaczego akurat taką? Od kogo by Pan/
Pani chciał/chciała tą pomoc uzyskać?

4.2.5. Jak wyobrażał sobie Pan/Pani działanie instytucji zanim się 
z nią Pan/Pani  nie skontaktowała? Jak te wyobrażenie wypadło na tle 
rzeczywistego kontaktu?

5. Ocena dostępności informacji i pomocy ze strony gminy w zakresie 
mieszkalnictwa, w tym identyfikacja barier.

Jeśli w pytaniu 4 respondent nie korzystał z żadnej pomocy – pyt. 4.1. – NIE:

5.1. Proszę powiedzieć, czy rozważał/rozważała Pan/Pani kiedykolwiek 
możliwość skorzystania z pomocy mieszkaniowej oferowanej przez gminę?

Jeśli NIE:

5.1.1. Dlaczego? A czy są Panu/Pani znane jakieś formy pomocy miesz-
kaniowej oferowane przez gminę?

Które z tych form by Pana/Panią interesowały? Dlaczego?
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Jeśli TAK:

5.1.2. Dlaczego Pan/Pani z tej pomocy nie skorzystał/korzystała? A czy są 
Panu/Pani znane formy pomocy mieszkaniowej oferowane przez gminę?

Które z tych form by Pana/Panią interesowały? Dlaczego?

Jeśli w pyt. 4 respondent korzystał z pomocy mieszkaniowej, ale nie wska-
zał gminy, to:

5.2. Proszę powiedzieć czy, korzystał/korzystała Pan/Pani kiedykolwiek 
z pomocy mieszkaniowej oferowanej przez gminę?

Jeśli NIE:

5.2.1. Dlaczego? A czy są Panu/Pani znane formy pomocy mieszkanio-
wej oferowane przez gminę?

Które z tych form by Pana/Panią interesowały? Dlaczego?

Jeśli TAK lub jeśli respondent w pyt. 4 wskazał gminę jako instytucję z po-
mocy której korzystał:

5.2.2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z udzielonej przez 
gminę pomocy czy też nie? Dlaczego?

5.2.2.1. Czy pracownicy gminy udzielili Panu/Pani wszystkich nie-
zbędnych informacji związanych z pomocą mieszkaniową?

5.2.2.2. Czy informacje te były udzielone w jasny i przystępny sposób?

5.2.2.3. Czy pracownicy gminy pomogli Panu/Pani w dopełnieniu 
kwestii formalnych związanych z pomocą mieszkaniową?

5.2.3. A co należałoby Pana/Pani zdaniem zmienić, by gmina działała 
sprawniej w zakresie pomocy mieszkaniowej?

5.2.4. A czy ktoś z Pana/Pani bliskich i znajomych korzystał również 
z pomocy mieszkaniowej gminy?
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Jeśli TAK:

5.2.4.1. Czy ta osoba/osoby była/były zadowolone z pomocy ofero-
wanej przez gminę? Dlaczego?

6. Ocena pomocy udzielonej przez organizację pozarządową lub inne in-
stytucje/podmioty życia publicznego.

Jeśli w pytaniu 4 respondent nie korzystał z żadnej pomocy – pyt. 4.1. – NIE:

6.1. Proszę powiedzieć czy rozważał/rozważała Pan/Pani kiedykolwiek 
możliwość skorzystania z pomocy mieszkaniowej oferowanej przez orga-
nizacje pozarządowe lub inne instytucje np. kościelne?

Jeśli TAK:

6.1.1. Dlaczego Pan/Pani z tej pomocy nie skorzystał/korzystała? A czy 
są Panu/Pani znane formy pomocy mieszkaniowej oferowane przez te 
instytucje?

Które z tych form by Pana/Panią interesowały? Dlaczego?

Jeśli NIE:

6.1.2. Dlaczego? A czy są Panu/Pani znane formy pomocy mieszkanio-
wej oferowane przez te instytucje?

Które z tych form by Pana/Panią interesowały? Dlaczego?

Jeśli w pyt. 4 respondent korzystał z pomocy mieszkaniowej, ale nie wska-
zał NGO lub innych instytucji np. kościelnych, to:

6.2. Proszę powiedzieć czy korzystał/korzystała Pan/Pani kiedykolwiek 
z pomocy mieszkaniowej oferowanej przez organizacje pozarządowe lub 
inne instytucje, np. kościelne?

Jeśli NIE:

6.2.1. Dlaczego? A czy są Panu/Pani znane formy pomocy mieszkanio-
wej oferowane przez te instytucje?
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Które z tych form by Pana/Panią interesowały? Dlaczego?

Jeśli TAK lub jeśli respondent w pyt. 4 wskazał NGO lub inną instytucję np. 
kościelną jako instytucję z pomocy której korzystał:

6.3. Z czyjej pomocy Pan/Pani korzystał? Dlaczego wybrał Pan/Pani tę 
organizację/instytucję?

6.4. Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z udzielonej przez wska-
zaną instytucję pomocy czy też nie? Dlaczego?

6.4.1. Proszę krótko opisać, jak wyglądało udzielenie tej pomocy?

6.4.1.1. Czy korzystał Pan/Pani z tej pomocy jednorazowo czy częściej?

6.5. Co należałoby Pana/Pani zdaniem zmienić, by organizacje pozarzą-
dowe lub inne instytucje  działały sprawniej w zakresie pomocy mieszka-
niowej?

7. Na koniec mam jeszcze kilka dodatkowych pytań do Pana/Pani:
Ile ma Pan/Pani lat?

7.1. Czy posiada Pan/Pani dzieci? A czy jakaś inna osoba znajduje się pod 
Pana/Pani opieką?

7.2. Czy ktoś Panu/Pani pomaga? Kto się Panem/Panią opiekuje? A czy 
wymaga Pani takiej opieki? 

7.3. Proszę jeszcze powiedzieć, czy żyje Pan/Pani sam/sama czy z inną 
osobą/innymi osobami?
Jeśli TAK: Z kim Pan/Pani żyje?



Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono 
zasadniczy wyznacznik ludzkiego bytu. Mieszkanie służy zaspokojeniu podstawo-
wych funkcji biologicznych i jest miejscem regeneracji sił. Jest więc elementarną 
potrzebą z punktu widzenia jednostki. Jednakże mieszkanie pełni rolę znacznie 
szerszą. Decyduje ono w dużej mierze o trwałości rodziny, wymiarze kultury i mo-
delu życia. Wyznacza trend demograficzny. Jest wreszcie miejscem chroniącym 
istotne wartości społeczne i narodowe. Tym samym sytuacja mieszkaniowa kraju 
rozstrzyga w dużej mierze o losie narodu.

Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego, 1981 rok

Raport opracowany w ramach projektu „Społeczne 
Forum Polityki Mieszkaniowej”, który jest współ-
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Obywatele dla Demokracji.


