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polityka mieszkaniowa jest częścią polityki społecznej; służy 
wyrównywaniu szans w dostępie do mieszkań

rynek jest podstawowym miejscem zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych

sytuacja mieszkaniowa Polaków ulega systematycznej, acz 
powolnej poprawie

wsparcie publiczne jest nieznaczne i nie jest adresowane 
głównie do osób/rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej     
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 problemy: deficyt – niska dostępność – nadmierne 
zaludnienie mieszkań – niski standard techniczny

 prymat wsparcia własności mieszkaniowej 
potrzeba reformy najmu w sektorze publicznym i prywatnym

Główne problemy, cele i kierunki …, 2010

bezpośrednie wydatki budżetu państwa /mln zł/

ogółem
2014 20152016 /plan/

1 567,6 1 485,1 1 550,0
Rodzina na Swoim 594,9 360,0 383,5

wsparcie gmin – bud. socjalne 80,0 80,0 100,0
Mieszkanie dla Młodych 207,3 615,0 730,0 Źródło: www.mib.gov.pl
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52% osób uważa brak mieszkania i brak perspektyw na 
rozwiązanie tego problemu za jeden z trzech 
najważniejszych – obok niskich płac i bezrobocia –
problemów Polaków

21% osób zna wielu ludzi, a 26% zna kilka osób, które z 
powodu sytuacji mieszkaniowej odkładają decyzję o 
posiadaniu dziecka

24% osób zna wielu ludzi, a 32% zna kilka osób, dla których 
sytuacja mieszkaniowa była jednym z powodów wyjazdu za 
granicę 

Badanie opinii publicznej…, Habitat for Humanity, 2015 
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 29% osób doskwiera brak możliwości przeprowadzenia 
remontu mieszkania/domu

29% osób nie ma możliwości zmiany mieszkania/domu na 
lepsze, bardziej odpowiednie do potrzeb

15% osób nie opłaca terminowo czynszu/innych opłat
15% osób nie może mieszkać samodzielnie 
14% osób odczuwa brak możliwości terminowego spłacania 

kredytu
10% osób nie płaci w terminie za wodę, ogrzewanie itp. 

Badanie opinii publicznej…, Habitat for Humanity, 2015 
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 35% osób nie wskazało żadnego z problemów 
mieszkaniowych 

 źle lub bardzo źle swoją sytuację
mieszkaniową częściej widzą:
 osoby o niskich dochodach
 gospodarstwa jednoosobowe

oraz duże /4 i więcej osób/
 mieszkańcy dużych miast 

Badanie opinii publicznej…, Habitat for Humanity, 2015 

ocena własnej sytuacji % wskazań

bardzo dobra 5,0

dobra 41,0

ani dobra ani zła 38,0

zła 10,0

bardzo zła 6,0
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 powszechność opinii o deficycie mieszkań i braku 
wystarczających środków /własnych i zewnętrznego 
wsparcia/

 zróżnicowane postawy i aktywności – od aktywnych, 
realizujących autorskie programy w sektorze mieszkań 
dostępnych, przez umiarkowane /wykonywanie 
obowiązków ustawowych/ po bierne, wyrażające się niską 
aktywnością, brakiem informacji o zasobach

Badania jakościowe…, Habitat for Humanity, 2015 
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Silne zróżnicowanie lokalnych reguł w zakresie:
 progów dochodowych dla ubiegających się o mieszkania 

komunalne /82- 381% najniższej emerytury dla gosp. 
jednoosobowych, 70-250% dla wieloosobowych/

 stawek czynszu
 deficytu w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi 

/wpływy pokrywają przeciętnie 66,7% kosztów/
 okresu oczekiwania na wynajęcie lokalu 
Łączne potrzeby dot. gminnych lokali czynszowych ocenia się 
na 135,1 tys. /56,1 tys. m. na czas nieoznaczony, 79,0 tys. m. 
socjalnych.                                    Podsumowanie wyników ankiety MTBiGM, 2012 



Problemy mieszkaniowe – perspektywa 
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 świadomość znaczenia mieszkania w życiu człowieka
 brak wiary w możliwość otrzymania lokalu od gminy
 kompleksowość nieradzenia sobie w życiu

Badania jakościowe…, Habitat for Humanity, 2015

 zaległości czynszowe: 40,5% mieszkań gminnych, 26,2% -
spółdzielczych, 31,2% - zakładów pracy

 eksmisje: 21,5 tys. spraw w sądach, 16,0 tys. orzeczonych, 
8,2 tys. wykonanych               

Dane BDL GUS, 2013  
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 rozdźwięk miedzy deklaracjami a działaniami decydentów
 niski status mieszkalnictwa w polityce władz publicznych 
 niedocenianie prorozwojowego efektu inwestycji 

mieszkaniowych 
 wysoki udział ludności żyjącej w złych warunkach istotną 

barierą rozwoju społecznego i gospodarczego, wzrostu 
demograficznego, jakości życia

 brak kontroli społecznej nad polityką mieszkaniową  
Alina Muzioł-Węcławowicz
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Mieszkalnictwo w Polsce…, Habitat for Humanity, 2015



Przeludnienie mieszkań – Polska w UE 
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Mieszkalnictwo w Polsce…, Habitat for Humanity, 2015
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