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W

kwietniu 2020 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland zleciła przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat problemów mieszkaniowych Polek i Polaków
oraz oceny istniejących i nowych rozwiązań. Choć badanie przeprowadzono w czasie
pandemii COVID-19, wyniki nie odbiegają znacząco od wyników z 2018 roku. W szczególności Polki i Polacy nieustająco borykają się z problemami mieszkaniowymi i nadal
wskazują je jako trzeci najważniejszy problem polskich rodzin (32% respondentów).
Wolimy kupować czy wynajmować i co stoi za naszymi wyborami? Chcemy mieszkać
wygodniej, ładniej, samodzielnie – aby w pełni realizować swoje cele życiowe i móc podejmować ważne dla nas decyzje (jak choćby te o założeniu czy powiększeniu rodziny).
Coraz częściej jesteśmy gotowi wynajmować mieszkania, niż je kupować, w szczególności jeśli czynsz najmu miałby być znacząco niższy niż rata kredytu lub gdyby można
liczyć na dofinansowanie czynszu.
Dostrzegamy też sytuacje, w których niezbędne jest systemowe wsparcie ze strony
władz – przede wszystkim dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, utrudniającej lub uniemożliwiającej samodzielne pozyskanie mieszkania. Wskazane zostały działania, których oczekujemy od władz publicznych: chcemy, aby wspierane były budowy
i remonty zasobu gminnego (50% respondentów), budowa mieszkań o umiarkowanym
czynszu z możliwością wykupu (46%) i bez takiej możliwości (36%).
W badaniu zapytaliśmy także o najem społeczny. Społeczne agencje najmu (SAN) to
rozwiązanie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem. Około połowa respondentów chciałaby wynajmować mieszkania należące do SAN lub podnajmować mieszkania
od SAN. Wśród pozostałej części respondentów przeważały odpowiedzi sugerujące
nieznajomość tego modelu, a nie brak zainteresowania.
		
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
Prezes Zarządu Fundacji
Habitat for Humanity Poland
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Zła sytuacja mieszkaniowa pozostaje trzecim
najważniejszym problemem Polek i Polaków
Pierwsze pytanie, które zadaliśmy respondentom, dotyczyło opinii na temat najważniejszych
problemów dotykających polskie rodziny. Respondenci mogli wybrać do trzech odpowiedzi
na to pytanie. Treść pytania oraz wybór odpowiedzi były analogiczne do badania przeprowadzonego w 2015 roku oraz w 2018 roku1. Podobnie jak w 2018 roku wśród najważniejszych
problemów polskich rodzin na trzecim miejscu wskazano brak mieszkania lub złe warunki
mieszkaniowe (32%). Częściej wybierano tylko odpowiedź dotyczącą niskich zarobków
(70%) oraz braku sprawnie funkcjonującej służby zdrowia (63%).
Z podanej listy proszę wybrać maksymalnie trzy problemy, które – Pana/Pani zdaniem – są najważniejsze
dla polskich rodzin.

Warto zwrócić uwagę na korelację odpowiedzi z wielkością miejscowości zamieszkiwanej
przez respondentów. Problemy mieszkaniowe są najdotkliwiej odczuwane przez mieszkańców
miast o populacji 100–199 tys. mieszkańców (45%) oraz niemal na równym poziomie w miastach 20–49 tys. mieszkańców, miastach 200–499 tys. mieszkańców i miastach powyżej 500
tys. mieszkańców (odpowiednio 37%, 36% oraz 38%). W poprzednim badaniu zaobserwowano
trend rosnący – im większe miasto, tym częściej wskazywano na problemy związane z warunkami mieszkaniowymi (w 2018 roku w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców tę odpowiedź
wybrało aż 59,9% osób). Wypłaszczenie tej tendencji wskazuje na pogarszającą się sytuację
mieszkaniową w mniejszych miastach i może sugerować pewną poprawę w metropoliach.
1 Fundacja Habitat for Humanity Poland, Wyniki badań opinii publicznej „Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejących rozwiązań”. Badanie zrealizowane w dniach 18-19.01.2018 metodą CATI przez instytut badawczy IBRiS, [online:]
https://habitat.pl/wp-content/uploads/2018/04/HabitatPoland_badanie-opinii-publ_mieszkalnictwo2018.pdf [dostęp: 19.10.2020].
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Odpowiedź: Brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe

Niedostępne remonty i brak możliwości poprawy
warunków mieszkaniowych
W pytaniu o indywidualne problemy mieszkaniowe2 jedynie 37% respondentów zadeklarowało, że nie ma takich problemów. To znacząco gorszy wynik niż w poprzednim badaniu,
kiedy to brak problemów deklarowała ponad połowa (56%) respondentów.
Wśród problemów najczęściej wybierano odpowiedź dotyczącą braku możliwości przeprowadzenia remontu (28%), braku możliwości zamiany nieruchomości na lepszą (26%) oraz brak możliwości samodzielnego zamieszkania we własnym lub wynajmowanym mieszkaniu/domu (16%). Dla
porównania, w 2018 roku takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 11,4%, 7,5% oraz 10,1%.
Subiektywne odczucie respondentów związane z brakiem możliwości samodzielnego
zamieszkiwania (obecnie trzeci najczęstszy problem mieszkaniowy, w 2018 roku – drugi)
koresponduje ze statystykami skali przeludnienia w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu
w Polsce w przeludnieniu mieszka 40,5% społeczeństwa wobec 15,7% średniej UE3. Dla
grupy wiekowej 25–34 lata wskaźnik ten wynosi aż 45,1% (średnia UE – 28,6%)4.
2 W drugim pytaniu pytaliśmy, które z wymienionych problemów mieszkaniowych dotyczą gospodarstwa domowego respondentów? Dopuszczalny był wybór maksymalnie trzech najważniejszych.
3 Główny Urząd Statystyczny, Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny, Warszawa 2019, [online:] https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-w-unii-europejskiej-portret-statystyczny,35,1.html
[dostęp: 19.10.2020].
4 Ministerstwo Rozwoju, Raport. Stan mieszkalnictwa w Polsce, marzec 2020, [online:] https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport-o-stanie-mieszkalnictwa [dostęp: 19.10.2020].
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Które z wymienionych problemów mieszkaniowych dotyczą Pana/Pani gospodarstwa domowego?
Proszę wybrać maksymalnie trzy najważniejsze.

– Wcześniej mieszkałem z rodzicami w mieszkaniu socjalnym, bez gazu i centralnego ogrzewania. Z tego powodu były bardzo wysokie
opłaty za prąd – nawet ok. 900 zł w zimie, ok.
600 zł latem. Czasami dostawaliśmy dopłaty od
pomocy społecznej, ale były bardzo niskie, kilkadziesiąt złotych.
Mężczyzna, 26 l., z Warszawy6

Warto również odnotować skokowy
wzrost znaczenia problemu związanego z niewystarczającym ogrzaniem
domu lub mieszkania. Jest to czwarta
najczęstsza odpowiedź wskazywana
przez 14% respondentów, podczas gdy
dwa lata temu była to najmniej popularna odpowiedź (3%). Im mniejsza
miejscowość, tym częściej respondenci borykają się z tym problemem:
wśród osób mieszkających na wsi oraz
w miastach do 19 tys. mieszkańców tej
odpowiedzi udzieliło 17% respondentów, podczas gdy w miastach powyżej
500 tys. mieszkańców – 8%5.

Odpowiedzi ukazują potrzebę zwiększenia zaangażowania w przeciwdziałanie zjawisku
ubóstwa energetycznego oraz w termomodernizację budynków mieszkalnych. Działania
takie powinny koncentrować się na obszarach wiejskich oraz w mniejszych miejscowościach,
gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna o dużych powierzchniach.6

5 Wsie i miasta do 19 tys. mieszkańców – 17%, w miastach 20–49 tys. mieszkańców – 13%, w miastach 50–99 tys. i 100–199 tys.
mieszkańców – 11%, w miastach 200–499 tys. – 9%, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 8%.
6 Cytaty pochodzą z: Strategie mieszkaniowe młodych ludzi w Warszawie, maj 2020, [online:] https://www.atd.org.pl/strategie-mieszkaniowe-mlodych-ludzi-w-warszawie/ [dostęp: 19.10.2020].
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Osoby w trudnej sytuacji życiowej i ludzie młodzi
wśród najbardziej potrzebujących publicznego
wsparcia mieszkaniowego
Polki i Polacy oczekują publicznego wsparcia mieszkaniowego przede wszystkim dla osób
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, utrudniającej lub uniemożliwiającej samodzielne
pozyskanie mieszkania – takich, które borykają się z przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością, lub doświadczają przemocy domowej. Aż 44% respondentów wskazało tę grupę
w pytaniu o najbardziej potrzebujących adresatów publicznej pomocy mieszkaniowej7.
Tym samym w porównaniu z 2018 rokiem grupa ta przeszła z drugiego na pierwsze miejsce
pośród udzielonych odpowiedzi. Ważne z tej perspektywy są alarmujące dane MRPiPS, dotyczące potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkaniowego dla ofiar przemocy domowej.
Spośród 80% respondentów, którzy uznali szybkie izolowanie sprawcy przemocy za kluczową formę pomocy dla ofiar, większość wskazała również, że ofiary przemocy domowej
najbardziej potrzebują wsparcia lokalowego8.
Niemal równie dużym poparciem jak w badaniu z 2018 roku cieszyła się pomoc mieszkaniowa
dla młodych, usamodzielniających się ludzi (41% w 2020 roku do 42% w 2018 roku). Wynik
ten koresponduje z odpowiedziami udzielonymi w pytaniu o problemy mieszkaniowe Polaków,
w którym brak samodzielnego mieszkania wskazało 16% respondentów, spośród których aż
35% stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18–35 lat.

– Kiedyś mieszkałam z rodzicami w mieszkaniu
komunalnym. Była tam kuchnia, łazienka i tylko
jeden pokój, w którym mieszkałam ja, mama,
brat i ojczym. Lepsze to niż nie mieć w ogóle
dachu nad głową, ale nie wspominam tego miło.
Warunki były jakie były.
Teraz mieszkam z moim chłopakiem w mieszkaniu socjalnym. Mamy jeden pokój, kuchnię
i łazienkę. Jest większe od tego, w którym mieszkałam wcześniej. Jest ok, nie narzekam.

Kobieta, 24 l., z Warszawy

7 W trzecim pytaniu pytaliśmy o to, jakim grupom obywateli władze publiczne powinny pomagać w pierwszej kolejności w uzyskaniu mieszkania. Respondenci mogli wskazać trzy grupy spośród wymienionych w kafeterii.
8 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy. Raport końcowy, Warszawa 2017.
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Jakim grupom obywateli władze publiczne powinny pomagać w pierwszej kolejności w uzyskaniu
mieszkania? Proszę wybrać maksymalnie trzy grupy.

W dalszej kolejności respondenci wskazali, że władze publiczne powinny pomagać w uzyskaniu mieszkania osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i nieszczęśliwych
wypadków (39%) (w 2018 roku była to grupa z największą liczbą wskazań), osobom ubogim,
o bardzo niskich dochodach (38%) oraz gospodarstwom domowym, których dochody nie
pozwalają na wynajęcie mieszkania lub zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego (33%).
W porównaniu z wynikami badań z 2018 roku najwięcej zyskała grupa osób ubogich o bardzo
niskich dochodach. W 2018 roku zaledwie 14% respondentów wskazało tę grupę jako wymagającą pilnego publicznego wsparcia mieszkaniowego. W 2020 roku problemy mieszkaniowe
tej grupy dostrzegło już 38% respondentów. Co ciekawe, respondenci zwrócili uwagę, że
wsparcie w uzyskaniu mieszkania powinny uzyskiwać i osoby o bardzo niskich dochodach,
i te, niekoniecznie ubogie, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych
na rynku prywatnym.
Mniej chętnie respondenci przyznają prawo do pomocy mieszkaniowej z uwagi na standard mieszkania i potrzebę dostosowania mieszkania dla osób starszych. Niewielki odsetek
respondentów uznał, że pomoc mieszkaniowa powinna przysługiwać osobom chcącym zmienić miejsce zamieszkania ze względu na sytuację zawodową lub kredytobiorcom, którzy mają
problem ze spłatą zobowiązań.
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Budowa i remonty mieszkań gminnych oraz budowa
mieszkań na wynajem – tego oczekują obywatele od
władz publicznych
Podobnie jak w poprzednim badaniu w odpowiedzi na pytanie o działania, które należy wspierać publicznie9, respondenci potwierdzili preferencje we wspieraniu budowy i remontów
zasobu gminnego (50%) oraz budowy mieszkań o umiarkowanym czynszu z możliwością
wykupu – 46% respondentów wskazało tę możliwość.

– Mieszkań socjalnych się nie dziedziczy, dlatego gdy zmarli moi rodzice, musiałem się przenieść. Obecnie mieszkam w mieszkaniu socjalnym, tymczasowym, 11 metrów kwadratowych.
Jest bardzo małe, łazienka jest na korytarzu,
nie mam aneksu kuchennego, jedynie kuchenkę
elektryczną na szafce. Jest ogrzewanie centralne. Ale niestety jest też robactwo. Ogólnie
nie czuję się tutaj komfortowo.
Jeśli chodzi o to, jak chciałbym mieszkać, to myślę, że najbardziej realne jest staranie się o zamianę mieszkania, chciałbym mieć trochę lepsze
warunki, własną łazienkę. Druga opcja jest taka,
żeby starać się o mieszkanie z drugą osobą, jeśli
np. kogoś poznam. Wtedy można by starać się
o większe mieszkanie, z łazienką i może nawet
z kuchnią. Wszystko uzależnione jest od pieniędzy – nie można ani za dużo ani za mało zarabiać.
Czeka się na takie mieszkanie ok. 2–3 lata. Jeśli
miałbym rodzinę, chciałbym też dostać mieszkanie od państwa, ale jest to trudne. Gdyby było
mnie stać, gdybym więcej zarabiał, to chciałbym
wynajmować pokój lub mieszkanie. Ewentualnie
chciałbym kupić mieszkanie na kredyt, albo zbudować dom, ale to bardzo odległa perspektywa,
raczej mało realna.

Na trzecim miejscu znalazła się
budowa mieszkań na wynajem
dostępnych dla wszystkich obywateli bez możliwości wykupu (36%).
Jest to znacząco wyższy wskaźnik
niż w badaniu z 2018 roku, w którym odpowiedź ta uzyskała poparcie zaledwie 25% badanych. Można
postawić tezę, że po dwóch latach
od poprzedniego badania wzrosła
świadomość społeczna na temat
najmu społecznego jako interesującej alternatywy dla droższych i nadal
ekskluzywnych rozwiązań kupna lub
dochodzenia do własności nieruchomości.
Polki i Polacy zaczynają powoli
przekonywać się do wynajmowania
mieszkania zamiast wiązania się na
całe życie drogim i nieprzewidywalnym kredytem mieszkaniowym
oraz doceniać niższy koszt wejścia
w posiadanie mieszkania. Z udzielonych odpowiedzi wyraźnie wynika,
że obywatele oczekują w większym
stopniu budowania przez władze
publiczne tańszych mieszkań (również z opcją dojścia do własności)
niż pomocy finansowej w regulowaniu kredytów hipotecznych.

Mężczyzna, 26 l., z Warszawy

9 W czwartym pytaniu zapytaliśmy o to, jakie działania w mieszkalnictwie powinny wspierać finansowo władze publiczne
w pierwszej kolejności? Dopuszczalny był wybór trzech odpowiedzi.
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Jakie działania w mieszkalnictwie powinny wspierać finansowo władze publiczne w pierwszej kolejności?
Proszę wybrać maksymalnie trzy najważniejsze.

Najem z możliwością wykupu cieszy się największą popularnością wśród osób młodych,
czynnych zawodowo – 50% respondentów w przedziale wiekowym 25–34 lata, pochodzących przede wszystkim z miast wielkości 20–49 tys. populacji (54%). Najem bez możliwości wykupu zyskał poparcie przede wszystkim wśród respondentów w przedziale wiekowym 45–65 lat (44%), mieszkańców miast wielkości 200–499 tys. mieszkańców (45%).
Osoby dojrzałe i starsze z dużych miast okazują się grupą najbardziej przekonaną do opcji
budowy mieszkań przeznaczonych docelowo na wynajem (bez możliwości wykupu).
Analogicznie do wyników badania z 2018 roku Polki i Polacy nadal deklarują niższe poparcie
dla propozycji publicznych dopłat do kredytów oraz dofinansowania do najmu mieszkań na
wolnym rynku. Niemniej jednak, grupa respondentów uznających wagę bezpośrednich dopłat
do najmu mieszkań i do kredytu hipotecznego znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednim
badaniem (odpowiednio z 10,5% do 21% oraz z 13,3% do 21%).
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Jakie działania w mieszkalnictwie powinny wspierać finansowo władze publiczne w pierwszej kolejności?
Proszę wybrać maksymalnie trzy najważniejsze. Porównanie badania z 2018 roku i 2020 roku.

Stabilna sytuacja mieszkaniowa kluczowa przy
podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny
W piątym pytaniu zapytaliśmy Polki i Polaków, czy są takie decyzje życiowe, które uzależniają
od swojej stabilnej sytuacji mieszkaniowej. Stabilną sytuację mieszkaniową definiowaliśmy
jako sytuację, w której respondent czuje się – w swojej ocenie – bezpiecznie, jeśli chodzi
o zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Stabilna sytuacja mieszkaniowa może oznaczać rozmaite warunki dla różnych osób: dla jednych może to być własne mieszkanie lub dom,
dla innych – długoterminowa umowa najmu, brak kredytu lub też względna łatwość spłaty
kredytu mieszkaniowego itp.
Powiększenie rodziny (26%), podniesienie standardu mieszkania (26%) oraz zmiana
pracy (24%) – to najczęściej wskazywane przez respondentów decyzje powiązane ze
stabilną sytuacją mieszkaniową.
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Mimo że od wielu lat władze centralne i samorządowe podejmują działania na rzecz zwiększania dostępności niedrogich mieszkań dla różnych grup społecznych, nadal brakuje systemowych, powszechnie dostępnych i niedrogich rozwiązań mieszkaniowych. Mamy
więc nadal do czynienia z sytuacją, w której brak stabilności mieszkaniowej jest jednym z najistotniejszych problemów Polek i Polaków, determinujących w znacznym stopniu ich wybory
rodzinne, zawodowe, w sferze jakości i komfortu życia.
Czy są takie decyzje życiowe, które uzależniał/uzależniała lub uzależnia Pan/Pani od swojej stabilnej
sytuacji mieszkaniowej?

Warto zauważyć, że aż 17% respondentów zdecydowałoby się na ślub, a 6% na rozwód,
mając stabilną sytuację mieszkaniową. To może być szczególnie alarmujący i wart rozważenia wskaźnik przeludnienia polskich mieszkań.
Decyzje życiowe uzależniają od stabilnej sytuacji mieszkaniowej przede wszystkim ludzie młodzi (18–34 lata) i w średnim wieku (35–44 lata) oraz mieszkańcy miast o wielkości 20–199 tys.
populacji, z wykształceniem wyższym lub średnim.
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Odpowiedź: Nie, nie ma takich rzeczy, które uzależniam od stabilnej sytuacji mieszkaniowej

Dość znaczną grupę stanowią respondenci, którzy nie wiążą istotnych wyborów życiowych
ze stabilną sytuacją mieszkaniową (19%). Są to przede wszystkim osoby w wieku 45–65 lat,
mieszkańcy wsi, z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Można więc założyć, że
grupa ta albo nie odnalazła w kafeterii adekwatnych decyzji życiowych, które uzależnia od
sytuacji mieszkaniowej, albo ze względu na wiek oraz miejsce zamieszkania (przede wszystkim na wsi) osiągnęła już pewną stabilizację życiową i mieszkaniową.

Korzystanie, a nie kupowanie mieszkania? Tak, ale
w zamian za niższą cenę najmu i dopłaty do czynszu
W kolejnym pytaniu zapytaliśmy Polki i Polaków o czynniki, które mogłyby wpłynąć na podjęcie przez nich decyzji o wynajęciu mieszkania zamiast zakupu nieruchomości na własność.
Udzielone odpowiedzi wskazują, że dla wielu osób najem nie jest w ogóle wyjściem branym
pod uwagę – tak deklarowało 22% respondentów. W tej grupie dominują osoby w przedziale
wiekowym 45–65 lat (25%), mieszkańcy miejscowości do 19 tys. mieszkańców (25%) oraz
miast wielkości 100–199 tys. ludności. Natomiast aż 47% osób w wieku 18–24 lat przekonuje
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do najmu niższa niż rata kredytu cena najmu, a w przedziale wiekowym 35–44 lata najbardziej kuszące wydają się publiczne dopłaty do najmu (29%). Dopłaty do czynszu cieszą się
największą popularnością wśród osób zamieszkujących miasta wielkości 20–49 tys. mieszkańców (34%), a konkurencyjna cena najmu zyskała poparcie przede wszystkim w populacji
z miast wielkości 50–99 tys. mieszkańców (46%).

Co skłoniło lub mogłoby skłonić Pana/Panią do podjęcia decyzji, aby wynajmować mieszkanie, zamiast
je kupować?

Według danych Eurostatu w Polsce mieszkania wynajmuje niespełna 20% mieszkańców.
W krajach europejskich z najmu w cenach rynkowych korzysta ok. 10% ludności i ok. 20%
z zakwaterowania o obniżonym czynszu lub z bezpłatnego zakwaterowania. Liderami w najmie w cenach rynkowych są mieszkańcy Niemiec (40%), Danii (37%), Szwecji (34%) i Austrii
(30%). W Polsce ok. 84% domów i mieszkań znajduje się w rękach prywatnych, podczas gdy
w całej UE wskaźnik ten plasuje się na znacznie niższym poziomie 69%. Dla porównania,
w Niemczech wynosi 51%, a w Rumunii 98%10.

10 Eurostat Statistics Explained, Dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa, 2017, [online:] https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/pl [dostęp: 19.10.2020].

13

Polki i Polacy zainteresowani społecznym
pośrednictwem najmu
Ostatnie pytanie dotyczyło zainteresowania i zaufania Polek i Polaków ofertą pośrednictwa
najmu prowadzonego przez podmioty społeczne działające nie dla osiągnięcia zysku11. Prawie połowa badanych (46%), mając mieszkanie na wynajem, chciałaby skorzystać z usług
podmiotu lub organizacji pozarządowej oferującej osobom o średnich lub niskich dochodach wsparcie w zakresie mieszkalnictwa, polegające na pośrednictwie pomiędzy wynajmującym a najemcą (dając wynajmującym gwarancję stałego najmu i zwrotu nieruchomości
w dobrym stanie, a najemcom pomagając m.in. wynegocjować niższy czynsz czy w zakresie regulowania opłat). Natomiast szukając mieszkania na wynajem, ponad połowa (53%)
respondentów byłaby zainteresowana ofertą takiego podmiotu.
Czy posiadając mieszkanie z przeznaczeniem do wynajęcia, byłby Pan zainteresowany/byłaby Pani
zainteresowana współpracą z taką organizacją/podmiotem?

Czy chcąc wynająć mieszkanie, chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać z pomocy takiej organizacji/
podmiotu?

Zainteresowanie ofertą wynajęcia własnego mieszkania, jak również skorzystania z najmu za
pośrednictwem organizacji/podmiotu społecznego deklarują przede wszystkim osoby młode,
a różnice w poszczególnych przedziałach wiekowych osób (18–44 lata) są niewielkie, zarówno
wśród potencjalnych wynajmujących, jak i najemców. Chęć skorzystania ze wsparcia tego typu
zakomunikowali głównie respondenci z miast średniej wielkości, czyli 20–49 tys. mieszkańców,
przy czym jest ono znacząco wyższe niż w innych miejscowościach i miastach12.
11 Pytania numer osiem i dziewięć zostały poprzedzone wprowadzeniem następującej treści: W Polsce istnieją organizacje
pozarządowe/podmioty, które oferują osobom o średnich lub niskich dochodach lub osobom w trudnej sytuacji życiowej pomoc
w zakresie mieszkalnictwa, np. pomoc przy remontach lub wynajmie. W zakresie wynajmu takie organizacje/podmioty pośredniczą
pomiędzy wynajmującym i najemcą – wynajmującym dając gwarancję stałego najmu i zwrotu nieruchomości w dobrym stanie, a najemcom pomagając m.in. wynegocjować niższy czynsz, w zakresie regulowania opłat, przy remontach, udzielając dodatkowego
wsparcia. Pytanie numer osiem: Czy posiadając mieszkanie z przeznaczeniem do wynajęcia, byłby Pan zainteresowany/byłaby Pani zainteresowana współpracą z taką organizacją/podmiotem? Pytanie numer dziewięć: Czy chcąc wynająć mieszkanie,
chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać z pomocy takiej organizacji/podmiotu?
12 53% respondentów zadeklarowało zainteresowanie wynajęciem własnego mieszkania i aż 68% osób chciałoby skorzystać
z możliwości najmu mieszkania za pośrednictwem podmiotu społecznego.
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Warto też wskazać, że zarówno wśród potencjalnych wynajmujących, jak i najemców znacząco więcej osób jest niezdecydowanych niż niezainteresowanych taką ofertą. Odpowiednio
wśród potencjalnych wynajmujących 37% respondentów było niezdecydowanych, a jedynie
17% – niezainteresowanych, natomiast wśród potencjalnych najemców 34% niezdecydowanych wobec 13% niezainteresowanych.
Wyniki obrazują, że z jednej strony istnieje znaczna potrzeba społeczna na tańsze i bardziej zintegrowane usługi mieszkaniowe niż te oferowane wyłącznie przez rynek komercyjny. Z drugiej strony liczba niezdecydowanych respondentów może świadczyć o nadal
niskiej znajomości i rozpoznawalności usług mieszkaniowych oferowanych przez podmioty społeczne oraz najmu społecznego.

Profil respondentów badania według ich statusu
mieszkaniowego13
Z analizy danych uzyskanych w pytaniu o status mieszkaniowy respondentów wynika, że aż
67% osób zadeklarowało, że mieszka we własnej nieruchomości. Drugą pod względem popularności odpowiedź wybrało zaledwie 16% respondentów – odpowiedź dotyczyła zamieszkiwania u rodziny/znajomych. Najem to dopiero trzeci sposób na zapewnienie sobie dachu
nad głową, a w tej grupie większość to najemcy rynkowi (7%), nie z zasobu komunalnego czy
społecznego (5%). Pozostaje jeszcze niewielki odsetek lokatorów spółdzielców (4%), czyli
prawdopodobnie z możliwością wykupienia mieszkania.
Mieszkańcami własnych nieruchomości są przede wszystkim osoby w przedziale wiekowym
45-65 lat (82%), mieszkańcy wsi (74%) i miejscowości o populacji do 19 tys. mieszkańców
(69%), z województwa mazowieckiego i regionu wschodniego (po 73%). Najmniej respondentów mieszkających we własnych mieszkaniach lub domach jest w grupie wiekowej 18–24 lata
(33%), żyjących w miastach wielkości 500 tys. lub więcej mieszkańców (57%). Rosnąca wraz
z wiekiem krzywa dochodzenia do własności, zobrazowana w powyższych wynikach, znajduje również odzwierciedlenie w danych dotyczących profilu kredytobiorców uzyskujących
kredyty mieszkaniowe. Są to przede wszystkim osoby między 30 a 35 rokiem życia, żyjące
w związkach małżeńskich, zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, o dochodach
w przedziale 4–6 tys. zł netto miesięcznie14.
Z kolei najemcy to głównie single/singielki, kilka niezależnie wynajmujących osób, bezdzietne
pary, cudzoziemcy. Przeważają studenci, osoby pracujące i cudzoziemcy. Najemcy mieszkań na
rynku komercyjnym to przede wszystkim osoby młode, w przedziale wiekowym 25–34 lata (14%
wszystkich respondentów) oraz 18–24 lata (10% wszystkich respondentów). Najwięcej najemców, po 16% wszystkich respondentów, mieszka w dużych miastach (200–499 tys. i 500 tys.
i więcej)15.
13 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie właściwego dla siebie stwierdzenia: 1. Mieszkam we własnym mieszkaniu/
domu; 2. Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym; 3. Mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym od gminy/zakładu pracy/TBS;
4. Mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym na rynku; 5. Mieszkam u rodziny/znajomych.
14 Komisja Nadzoru Finansowego, Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych
według stanu na koniec 2018 r., Warszawa 2019, [online:] https://www.knf.gov.pl/?articleId=66172&p_id=18 [dostęp: 19.10.2020].
15 Najem mieszkań w Polsce. Właściciele indywidualni – umowy i najemcy. Badanie REAS, Warszawa 2018, [online:] https://www.
jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/najem-mieszkan-w-polsce-wlasciciele-indywidualni-i-ich-zasoby [dostęp: 19.10.2020].
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Podsumowanie
Niewiele jest w Polsce badań dotyczących sytuacji mieszkaniowej Polaków, rzadko w publicznym dyskursie porusza się kwestię polityki mieszkaniowej jako całości. Dlatego diagnozowanie głównych problemów, które dotykają większej liczby osób, jest tak istotne. Można lepiej
dopasowywać i projektować rozwiązania i narzędzia do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, uwzględniając wyłaniające się preferencje. Od kilku lat badania dotyczą głównych problemów polskich rodzin, w tym najważniejszych problemów mieszkaniowych oraz preferowanych grup i form publicznego wsparcia mieszkalnictwa. W tym roku dodatkowo w badaniu
uwzględniono pytania o najem mieszkań oraz o społeczne agencje najmu, czyli połączenie
rynkowego najmu ze wsparciem. I to staje się coraz ciekawsze.
Jeśli trzeba w ankiecie wskazywać problemy, to najpierw przychodzą nam na myśl te najpilniejsze. Problemy związane z mieszkaniem są jednak wciąż w pierwszej trójce, wskazało na
nie 32% osób, choć nie jest to temat nośny i medialny. Jak zwraca uwagę Joanna Erbel16: nie
rozmawiamy o problemach mieszkaniowych, to wręcz sprawa często wstydliwa.Najbardziej
potrzebujące wsparcia publicznego osoby wskazywane przez respondentów: mające trudności z pozyskaniem mieszkania ze względu na szczególną sytuację życiową i młodzi – to odpowiednio 44% i 41% wskazań badanych. Mieszkania o dostępnych czynszach, czyli znacząco
niższych niż rata kredytu za podobny lokal, są bardzo kuszące i wtedy najem zaczyna być
opcją poważnie rozważaną przez osoby odpowiadające w ankiecie.
Powiększenie rodziny, zmiana pracy, wzięcie ślubu – to wskazywane przez respondentów
decyzje powiązane ze stabilną sytuacją mieszkaniową. Jeśli można planować na przyszłość:
swoje finanse, miejsce zamieszkania, to można podejmować decyzje dotyczące zmian w życiu.
Jak bardzo decyzje życiowe są powiązane z sytuacją mieszkaniową? Usamodzielnienie się to
pierwszy, ważny krok w karierze mieszkaniowej. Wyprowadzenie się z domu rodzinnego albo
placówki to krok w dorosłość, a specjaliści z różnych dziedzin od lat wskazują na negatywne
konsekwencje zjawiska bamboccioni17.
Chcielibyśmy mieszkać ładniej i lepiej, bardziej samodzielnie, ale respondenci wskazują jako
swój główny problem niskie zarobki (70%). Wsparcie dla osób w trudnych sytuacjach i młodych ludzi jest wskazywane przez ponad 40% jako rola pomocy publicznej, a wsparcie dla
osób o niskich zarobkach przez kolejne 38%, tak jak dla tych, których po prostu nie stać na
najem lub kupno na rynku (33%), i mieszkających w bardzo złych warunkach (22%). Czas
konstruować narzędzia pomocy układające się w większy system, a nie projektowane dla
niewielkich grup i konkretnych potrzeb. Organizacje społeczne, nawet obdarzone zaufaniem,
nie mogą być odpowiedzialne za całą politykę mieszkaniową.

Hanna Milewska-Wilk, analityk rynku najmu mieszkań

16 J. Erbel, Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej, wstęp B. Chomątowska, ilustr. M. Loba, Wysoki Zamek,
Kraków 2020.
17 Bamboccioni – pojęcie pochodzące z języka włoskiego i oznaczające dość powszechne zjawisko zamieszkiwania dorosłych
dzieci z rodzicami. W statystykach GUS można znaleźć polski odpowiednik, czyli wskaźnik gniazdownictwa, określający liczbę
dorosłych osób zamieszkujących z rodzicami.
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Streszczenie
Publikacja przedstawia wyniki badania opinii publicznej. Odbyło się ono w kwietniu 2020 roku
na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków przy użyciu metody CAWI. Celem badania było zidentyfikowanie problemów mieszkaniowych oraz ocena dostępnych i nowych rozwiązań. Publikacja
zawiera również porównanie wyników przedmiotowego badania z odpowiedziami respondentów z poprzedniego badania opinii publicznej z 2018 roku. Stwierdzono, że brak mieszkania
lub złe warunki mieszkaniowe są trzecim największym problemem respondentów, zaraz po
niskich zarobkach i braku sprawnie funkcjonującej służby zdrowia. W pytaniu o indywidualne problemy mieszkaniowe jedynie 37% respondentów zadeklarowało brak takich problemów. Większość respondentów uważa, że władze publiczne powinny objąć wsparciem
mieszkaniowym osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, utrudniającej
lub uniemożliwiającej samodzielne pozyskanie mieszkania, osoby młode oraz osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych i nieszczęśliwych wypadków. Respondenci wskazali, że
od władz publicznych oczekują głównie budowy i remontów mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób ubogich lub w trudnej sytuacji życiowej, budowy ogólnodostępnych mieszkań
na wynajem z możliwością wykupu oraz budowy ogólnodostępnych mieszkań na wynajem
bez możliwości wykupu. Stwierdzono także, że stabilna sytuacja mieszkaniowa jest kluczowa
m.in. w podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny. Jako czynniki, które mogą wpłynąć na
podjęcie decyzji o wynajmie zamiast o kupnie nieruchomości, respondenci wskazują cenę
najmu zdecydowanie niższą niż rata kredytu oraz dofinansowanie do czynszu najmu. Ustalono też, że respondenci wykazują zainteresowanie społecznym pośrednictwem najmu jako
najemcy (53%) lub jako wynajmujący (46%).

Summary
The publication presents the results of a public opinion poll conducted in April 2020 at the
request of Habitat for Humanity Poland. The survey was conducted on a nationwide, representative sample of Polish adults using the CAWI method. The purpose of the survey was to
identify housing problems among respondents and to learn how the respondents evaluate
available and future solutions to these problems. The publication also contains a comparison
of this survey’s results with the responses in the previous 2018 survey. It was found that the
lack of housing or poor housing conditions are respondents’ third biggest problem, right after
low wages and lack of efficient health service. When asked about individual housing problems,
only 37% of respondents declared the absence of such problems. The majority of respondents stated that public authorities should provide housing support to people in a particularly
difficult life situation, which makes it difficult or impossible to obtain housing on their own, to
young people and to people affected by natural disasters and unfortunate accidents. Respondents indicated that they mainly expect public authorities to build and renovate municipal
and social housing for the poor or those in difficult life situations, to build publicly available
apartments for rent with the possibility of purchase and to build publicly available apartments
for rent without the possibility of purchase. It was also found that a stable housing situation
is crucial i.a. in deciding to enlarge the family. As factors that may influence the decision to
rent instead of buying a property, respondents indicated the rental cost being significantly
lower than the mortgage installment as well as the rent surcharge. It was also found that the
respondents show interest in social rental agencies as tenants (53%) or as landlords (46%).
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