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Wprowadzenie.
Społeczne agencje najmu
w kontekście sytuacji mieszkalnictwa w Polsce

Przedkładana Czytelnikowi książka podejmuje niewielki wycinek zagadnień
polityki mieszkaniowej związany ze społecznym pośrednictwem najmu, czyli
wykorzystywaniem prywatnych mieszkań na wynajem dla realizacji celów społecznych. Zamierzeniem autorów opracowań w niej zamieszczonych było przedstawienie zasad i praktyki funkcjonowania społecznych agencji najmu w wybranych państwach europejskich. Dopełnieniem podjętych w tym zakresie analiz
są przykłady działalności organizacji pozarządowych w Polsce, zawierające elementy zbieżne z omawianym instrumentem wspierania dostępu do samodzielnego mieszkania osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.
Społeczne agencje najmu są prowadzonymi przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe instytucjami pośrednictwa. Celem tej działalności jest
pomoc w wynajmowaniu prywatnych mieszkań czynszowych osobom mającym trudności – ze względu na niskie i niestabilne dochody – w zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych przez mechanizmy rynkowe. Tego rodzaju pośrednictwu towarzyszy system gwarancji finansowych najmu oraz działania wspierająco-opiekuńcze w stosunku do najemców, w zamian za utrzymanie mieszkania
w należytym stanie i regularne opłacanie czynszu. Podstawowymi grupami korzystającymi ze wsparcia społecznych agencji najmu są osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, w tym: rodziny niepełne, osoby z niepełnosprawnością
oraz ludzie w starszym wieku – znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej
i społecznej. W wielu państwach Europy Zachodniej społeczne agencje najmu
stały się ważnym instrumentem przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu
społecznemu, łagodzącym powszechnie występujący problem ograniczonej
dostępności finansowej mieszkań dla osób ubogich. Działalność tych agencji
ma również znaczenie dla stabilizacji funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, w związku z oferowaniem ich właścicielom długotrwałego najmu i gwarancji spłat czynszu, w zamian za obniżenie czynszu i wynajem mieszkania
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osobom ubogim. Jest to oferta korzystna szczególnie dla właścicieli mieszkań
o obniżonym standardzie, mających trudności w znalezieniu dla nich najemców na otwartym rynku mieszkaniowym. Poza zwiększeniem efektywności
wykorzystywania zasobów mieszkań na wynajem, korzyści z funkcjonowania
społecznych agencji najmu dotyczą także skracania kolejki oczekujących na
mieszkania komunalne i socjalne.
Warto również nadmienić, że skuteczność społecznych agencji najmu w łagodzeniu problemu ograniczenia dostępności mieszkań dla najuboższych osób
i rodzin spowodowała, że model ten jest propagowany przez FEANTSA – sieć
150 organizacji europejskich z siedzibą w Brukseli, działających w obszarze
bezdomności i mieszkalnictwa. FEANTSA, mająca status instytucji doradczej
Unii Europejskiej, promuje koncepcję społecznych agencji najmu w obszarze
polityki społecznej UE jako narzędzie redukcji ubóstwa i bezdomności. Dzięki
poparciu przez Komisję Europejską społeczne pośrednictwo najmu znalazło
się w Pakiecie Inwestycji Społecznych, który jest częścią Strategii Europa 2020,
wspieraną przez fundusze strukturalne UE. Celem jej realizacji jest zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym.
W Polsce – choć w niniejszej publikacji przedstawiono przykłady praktyk
w różnym stopniu zbieżnych z zasadami społecznych agencji najmu – są to rozwiązania nieobecne w przepisach dotyczących zapewniania mieszkań osobom
wykluczonym, właściwie (z niezmiernie nielicznymi wyjątkami) niestosowane
w polityce mieszkaniowej samorządów lokalnych, a na dodatek mało znane.
Publikacja przedstawia zatem instrument, który nie był rozważany w rządowych programach poprawy sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin. Pokazane
w niej rozwiązania z reguły umykają także uwagi badaczy, nawet tych poszukujących sposobów eliminowania wykluczenia mieszkaniowego, stanowiącego
dotkliwe doświadczenie znaczącej części najuboższych Polaków.
Jak wspomniano, praktyki przypominające społeczne agencje najmu występują w Polsce zupełnie incydentalnie i nie zostały dotąd w żaden sposób zinstytucjonalizowane, co wynika z nieuwzględniania zasobów mieszkań na wynajem do
realizacji celów społecznych w dotychczas realizowanej polityce mieszkaniowej.
Z tego względu społeczne pośrednictwo najmu nadal pozostaje w Polsce zaledwie potencjalnym instrumentem społecznej polityki mieszkaniowej, zdaniem
niektórych badaczy zasługującej na bardziej wyraźne wyodrębnienie z szerszych
działań instytucji publicznych wobec mieszkalnictwa [Lis 2006]1. Ustrojowym
1 Z kolei A. Przymeński i M. Oliwa-Ciesielska proponują pojęcie „socjalnej pomocy

mieszkaniowej”, na którą składają się finansowane ze środków publicznych świadczenia,
których celem jest poprawienie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zmar
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uzasadnieniem wzmocnienia społecznie zorientowanej polityki mieszkaniowej
jest zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do mieszkania, którego realizacja wymaga od państwa aktywności we wspieraniu obywateli w dążeniu
do uzyskania i utrzymania mieszkania o wystarczającym standardzie, co wiąże
się również z obowiązkiem angażowania środków publicznych stosownych do
występujących potrzeb mieszkaniowych. Natomiast praktyczna konieczność rozbudowywania instrumentów takiej polityki wynika z, dotykającej znacznej części
społeczeństwa, deprywacji potrzeb mieszkaniowych.
Potrzebę intensyfikacji dyskusji o kształcie społecznej polityki mieszkaniowej (i zarazem ogólne tło konieczności wprowadzania w jej ramach nowych rozwiązań) tworzy sytuacja mieszkalnictwa w Polsce, która niekorzystnie odbiega
od sytuacji w innych państwach europejskich, nie tylko tych należących do Unii
Europejskiej. Ta dziedzina należy do najbardziej zaniedbanych obszarów polityk publicznych, do czego niewątpliwie przyczyniło się nadmierne poddanie
mieszkalnictwa mechanizmom rynkowym, poczynając od początków transformacji ustrojowej. Ukształtowany w konsekwencji postanowień „okrągłego
stołu” w 1989 roku model polityki mieszkaniowej został w kolejnych dekadach
utrzymany, pomimo jego nieskuteczności w ograniczaniu ubóstwa mieszkaniowego. Dominacja rynkowo-rodzinnych mechanizmów dochodzenia do
mieszkania powoduje, że sytuacja mieszkaniowa niemal połowy społeczeństwa
jest trudna, a kilkanaście procent Polaków nie jest w stanie zaspokajać potrzeb
mieszkaniowych w sposób, który można byłoby uznać za odpowiadający przyjętym normom i standardom [NIK 2012]2.
O nieprzystawaniu tego modelu do rzeczywistych potrzeb społecznych
świadczy również porównanie wskaźników charakteryzujących mieszkalnictwo w Polsce i w pozostałych rozwiniętych państwach3. Na ich tle rozmiary
substancji mieszkaniowej w Polsce są niewielkie, przy czym duża część zasobów mieszkaniowych charakteryzuje się stosunkowo niskim standardem technicznym i powierzchniowym. Na 1000 mieszkańców przypada w Polsce 327
mieszkań, podczas gdy np. w państwach „starej” Unii Europejskiej wskaźnik
ten wynosi 466 [Herbst 2012]. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku
ocenia, że deficyt mieszkań od początku poprzedniej dekady utrzymuje się
ginalizowanych ekonomicznie gospodarstw domowych [Przymeński, Oliwa-Ciesielska
2014: 120].
2 Dane z Raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2012 r. szacują liczbę osób zamiesz
kujących w substandardowych warunkach na 6,5 mln [NIK 2012].
3 W rankingu warunków mieszkaniowych opublikowanym przez OECD w maju
2013 r. Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród 34 ocenianych krajów [Problemy 2016].
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niezmiennie na poziomie 1,5 mln, a 200 tys. lokali mieszkalnych powinno być
wycofanych z użytku ze względu na zły stan techniczny i ekonomiczną nieopłacalność remontu4. Ponadto buduje się relatywnie mało mieszkań. Przeciętna
liczba lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w ciągu roku jest od 1990
roku niezmiennie mniejsza od budowanych w kryzysowych dla budownictwa
i całej gospodarki latach 80. XX wieku (jakkolwiek charakteryzuje je wyraźnie
wyższy standard od tych budowanych w PRL). Dzieje się tak po części z powodu opieszałości w opracowywaniu lokalnych planów zagospodarowywania
przestrzennego oraz zbiurokratyzowania procesu budowy mieszkań, który jest
nadmiernie wydłużany w związku z dużą liczbą koniecznych do uzyskania zezwoleń. Główną przyczyną niewykorzystywania potencjału budownictwa jest
jednak to, że w warunkach bardzo skromnego wspierania inwestycji mieszkaniowych przez środki publiczne niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe uboższej części społeczeństwa nie mają szans przekształcić się w rzeczywisty popyt
rynkowy na mieszkania.
Przy ogólnym deficycie mieszkań szczególnie mało jest tych niebędących
prywatną własnością użytkowników. W 2012 roku w całkowitym zasobie
12 518 tys. mieszkań w Polsce było 8 025 tys. mieszkań osób fizycznych, 2 288
tys. należących do spółdzielni mieszkaniowych (w tym 1 924 tys. własnościowych), 1 089 tys. mieszkań komunalnych, 204 tys. należących do zakładów
pracy, 196 tys. mieszkań skarbu państwa, 84 tys. należących do towarzystw
budownictwa społecznego oraz 43 tys. dysponowanych przez pozostałe podmioty [Rocznik 2013]. Mieszkania nienależące do osób fizycznych i niebędące spółdzielczymi mieszkaniami własnościowymi stanowiły zatem niespełna
16% wszystkich mieszkań, w tym mieszkania komunalne i skarbu państwa
tylko nieco ponad 10%. Taka struktura własności jest konsekwencją zasad,
na których zostało oparte polskie mieszkalnictwo w ostatnim ćwierćwieczu.
Przy faktycznym braku jasno określonej i konsekwentnie realizowanej polityki mieszkaniowej (co podkreślają jej liczni krytycy) występowała widoczna
tendencja ograniczania zasobu mieszkań niewłasnościowych: spółdzielczych
lokatorskich, społeczno-czynszowych, należących do zakładów pracy oraz
komunalnych (łącznie z socjalnymi). Było to spowodowane dwoma podstawowymi mechanizmami: przekształceniami własnościowymi oraz ograniczaniem publicznego wsparcia budowy i eksploatacji mieszkań. Należy zgodzić
się z oceną, że procesy przekształcania mieszkalnictwa w Polsce po 1989 roku
4 Niektórzy badacze wielokrotnie zwiększają przedstawione przez NIK rozmiary za-

sobu mieszkaniowego, który powinien zostać wycofany z użytku. Np. I. Herbst [2012]
podaje, że takich mieszkań jest 1 mln.
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przebiegały pod znakiem wyprzedawania mieszkań komunalnych i zakładów
pracy (szczególnie w pierwszej dekadzie transformacji – za ułamek ich wartości) oraz zmian w regulacjach prawnych, zmniejszających pomoc państwa dla
mieszkaniowego sektora publicznego [Cesarski 2015: 94-97]. W efekcie tych
procesów struktura własności mieszkań niekorzystnie wyróżnia Polskę wśród
państw członkowskich UE pod względem rozmiarów i udziału tego sektora
mieszkalnictwa, oferującego mieszkania na wynajem, w tym mieszkania socjalne. W całkowitym zasobie mieszkaniowym zwraca też uwagę duża liczba lokali
niezamieszkanych: 885 tys. (ponad 7%) w 2012 roku, przy czym wielkość ta od
lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Statystyki GUS nie ukazują struktury własności oraz przyczyn niewykorzystywania niezamieszkanego zasobu
mieszkaniowego, jednak można zakładać, że jego część stanowią lokale, które
nie znalazły najemców.
Niedostatek mieszkań i niewystarczające wspieranie przez państwo dostępu do nich podstawowych grup potencjalnych użytkowników (zakupujących
mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym za kredyt hipoteczny, najmujących mieszkania za czynsz rynkowy w zasobach prywatnych i za czynsz nieznacznie obniżony w stosunku do rynkowego w zasobach społecznych – TBS)
powodują wzrost zapotrzebowania na mieszkania komunalne, w tym socjalne, o obniżonych czynszach służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
najuboższych gospodarstw domowych. Występuje przy tym zasadnicza rozbieżność między dużą skalą potrzeb w zakresie mieszkalnictwa o obniżonym
czynszu i niewielkimi rozmiarami krajowego zasobu mieszkań komunalnych.
Odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności ponosi
w Polsce przede wszystkim samorząd terytorialny. Zgodnie z ustawą o ochronie
praw lokatorów dotyczy to szczególnie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali socjalnych i lokali zamiennych, co należy do zadań własnych gminy [Ustawa 2001]. Jednakże z zadań
nałożonych w tym zakresie samorząd terytorialny wywiązuje się dalece niewystarczająco, co jest spowodowane kilkoma podstawowymi przyczynami.
Po pierwsze, znikome wsparcie państwa dla budownictwa mieszkaniowego
w ogóle5, a w szczególności budownictwa społecznego, uniemożliwia znaczące
5 Instrumenty

publicznego wsparcia budownictwa mieszkaniowego należy ocenić
jako dość korzystniejsze dla inwestycji prywatnych, ze względu na preferencyjne (w stosunku do ubiegania się o lokal w zasobach publicznych) traktowanie starań o zakup
mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym za kredyt hipoteczny. Jednak również
w przypadku tej ścieżki zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ostatnie lata przyniosły
regres. Realizowany w latach 2006-2012 i cieszący się relatywnie dużym zainteresowa-
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zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych. Możliwości tego budownictwa
zostały ostatnio dodatkowo ograniczone w związku z likwidacją w 2009 roku
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM), który od 1996 służył wsparciu społecznego budownictwa czynszowego i budownictwa lokatorskiego na
wynajem. Likwidacja KFM okazała się szczególnie dotkliwa dla towarzystw
budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych, jednak jej skutki
odczuły pośrednio (w związku z ograniczeniem inwestycji w mieszkania na
wynajem o niższych czynszach prowadzonych przez inne podmioty) i bezpośrednio (w konsekwencji ograniczenia możliwości własnych działań w formule
TBS) również samorządy terytorialne. Właściwie jedyny obecnie realizowany
program wspierający budowę lokali dla osób o niskich dochodach („Rządowy
program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”, istniejący przy
Banku Gospodarstwa Krajowego) przynosi efekty niewspółmierne do istniejących w tym zakresie potrzeb6, głównie z powodu konieczności wnoszenia przez
gminy dużego wkładu własnego (minimum 50% wartości inwestycji) i skomplikowanych procedur biurokratycznych.
Po drugie, gminny system gospodarki mieszkaniowej jest nieefektywny
i nieracjonalny, do czego przyczyniają się przede wszystkim wspomniane
błędy i deficyty polityki mieszkaniowej państwa, ale także zaniechania ze
strony samych samorządów. Wśród czynników powiększających deficyt
środków na rozwój gminnych zasobów komunalnych należy wymienić
przede wszystkim: bezterminowe umowy na wynajem mieszkań komunalnych (które nie uwzględniają poprawy sytuacji finansowej najemców),
nieskuteczność w egzekwowaniu – bardzo dużych w skali kraju – zaległych
czynszów (do czego niewątpliwie przyczynia się świadomość nieuczciwych
najemców o znikomym zagrożeniu eksmisją do lokali socjalnych, których
niem program „Rodzina na Swoim” został zastąpiony przewidzianym do 2018 r. programem „Mieszkanie dla Młodych”, który jest powszechnie uznawany za mniej korzystny
dla starających się o własne mieszkanie. W porównaniu ze swoim poprzednikiem zawęził on krąg osób uprawnionych do skorzystania z dopłat do kredytu hipotecznego oraz
uniemożliwił zakup lokali na rynku wtórnym, będącym źródłem mieszkań tańszych od
tych oferowanych przez deweloperów.
6 Według Raportu NIK z 2012 r. czas oczekiwania na zawarcie umowy najmu z zasobu gminnego wynosił w skrajnych przypadkach nawet 18 lat. Bardzo źle przedstawiała
się także sprawa zapewniania lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych w sprawach o eksmisję (w badanych gminach przyznano je zaledwie w 11,4% przypadków), co
obciążało statystyczną gminę kwotą roszczeń wynoszących prawie 2 mln zł [NIK 2012].
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po prostu brakuje), niskie wpływy z czynszów – przeważnie nieosiągające
ustawowego poziomu 3% wartości odtworzeniowej lokalu, a także wysokie
bonifikaty udzielane przy prywatyzacji (często nieuzasadnionej) mieszkań
komunalnych. Dużym problemem dla samorządów jest również konieczność wypłacania właścicielom mieszkań odszkodowania w pełnej wysokości
(od 2007 r. – w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego) z tytułu niemożności zapewnienia lokali socjalnych osobom z nakazem eksmisji.
W praktyce jest to jednak jedyna sankcja, jaka spotyka samorządy za niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku zapewniania lokali socjalnych
i zamiennych potrzebującym mieszkańcom, co skutkuje marginalizacją problematyki mieszkaniowej w polityce wielu gmin.
Po trzecie wreszcie, w wyniku wskazanych powyżej okoliczności, instrumentarium polskich gmin w zakresie działań zwiększających społeczną dostępność mieszkań jest zasadniczo ograniczone do dwóch narzędzi:
mieszkań komunalnych i dodatków mieszkaniowych [Mantey 2013]. W zakresie budowy i użytkowania mieszkań czynszowych brakuje natomiast
chociażby przedsięwzięć podejmowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, znanych z praktycznej działalności samorządów w wielu
państwach europejskich.
Zła sytuacja mieszkalnictwa komunalnego powoduje negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne nie tylko dla tych rodzin, których potrzeby
mieszkaniowe są deprywowane, ale także dla całych społeczności lokalnych.
Skutkuje nieracjonalnością i nieefektywnością gminnych wydatków socjalnych, utrzymywaniem się wykluczenia mieszkaniowego, a także narastaniem
na tym tle nierówności społecznych i zjawisk patologicznych. Niedobór mieszkań w zasobach gmin jest szacowany na 120-130 tys., w tym niedobór mieszkań
komunalnych na ponad 50 tys. i socjalnych na ok. 70 tys. [Olech 2011]. Szacunki te obejmują tylko najpilniejsze potrzeby, faktyczny deficyt może być znacząco większy. Wobec braku rzeczywistych perspektyw zmniejszania tego deficytu,
co wynika z ograniczonych możliwości gmin w zakresie budowy i remontowania mieszkań, istnieje w Polsce potrzeba wdrażania również innych rozwiązań
problemu ubóstwa mieszkaniowego. Należy do nich zwiększanie rozmiarów
rynku mieszkań na wynajem, co jest koniecznym warunkiem skuteczniejszego
niż dotychczas rozwiązywania problemów mieszkaniowych.
Społeczne agencje najmu wpisują się w funkcjonowanie tego rynku, przyczyniając się do lepszego wykorzystania zasobu mieszkań prywatnych. W przypadku Polski, gdzie rynek prywatnego najmu jest niewielki (oceniany przez
GUS na 5% ogółu zasobów mieszkaniowych), podmioty te mogłyby nie tylko
wpłynąć na aktywizację niewykorzystywanych zasobów tego rynku, ale także
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– do pewnego stopnia – na jego rozwój poprzez zwiększenie zainteresowania
nim, np. ze strony deweloperów7. Potrzeby implementacji społecznych agencji najmu, jako instrumentu samorządowej polityki mieszkaniowej, nie należy
jednak rozpatrywać tylko w kontekście niedostatku mieszkań. Przykład państw
zachodnioeuropejskich dowodzi, że jest to rozwiązanie skuteczne i sprawdzone
w krajach o znacznie większych zasobach mieszkaniowych, ponieważ w każdym społeczeństwie istnieją grupy ubogie i wykluczone mieszkaniowo, których
potrzeby nie mogą być zaspokajane nawet w warunkach dużej rynkowej dostępności mieszkań.
Najważniejszym argumentem przemawiającym za społecznymi agencjami najmu jest właśnie ich efektywność społeczna – to, że przyczyniają się do
poprawy warunków życia osób i rodzin najbardziej potrzebujących, które są
nadmiernie obciążone kosztami mieszkaniowymi, czekają w kolejkach do
mieszkań komunalnych i socjalnych, chciałyby poprawić swoją sytuację, nadal
będąc lokatorami, przebywają w instytucjach, choć – wspomagane – mogłyby funkcjonować w środowisku. Zwiększając społeczną dostępność mieszkań,
agencje przyczyniają się również do skuteczniejszej realizacji ważnych celów
polityki społecznej: deinstytucjonalizacji i degettoizacji zamieszkiwania grup
znajdujących się w najtrudniejszym położeniu społecznym, zwiększania ich
samodzielności życiowej, większej integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy. Długotrwałe efekty społeczne wynikające z samodzielnego zamieszkiwania (pod warunkiem przestrzegania przez najemców umowy najmu) wiążą się
również z istotnym osłabianiem czynników prowadzących do zachowań patologicznych, których ważną przyczyną jest brak mieszkania lub zamieszkiwanie
instytucjonalne, a także bierne korzystanie ze standardowych instrumentów
wsparcia ze strony pomocy społecznej.
Efektywność ekonomiczna społecznych agencji najmu wydaje się bardziej
złożona, jednak i w tym przypadku można wskazać obszary, w których widoczne są korzyści wynikające ze stosowania tego instrumentu. Pomijając
trudne do finansowego oszacowania oszczędności związane ze wspomnianymi długoterminowymi efektami społecznymi, należy przede wszystkim dostrzec, że na mieszkania dla osób niezamożnych są wykorzystywane lokale
już istniejące, co jest rozwiązaniem tańszym niż budowanie nowych mieszkań
o niskim standardzie. Szerokie stosowanie społecznego pośrednictwa najmu
nie musi się też wiązać z istotnym zwiększeniem wydatków na cele mieszka7 Wymagałoby

to zapewne również wprowadzenia stosownych narzędzi finansowych, przede wszystkim poręczeń kredytowych dla budujących mieszkania na wynajem
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
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niowe; możliwe jest przekierowanie na jego rzecz części środków publicznych, np. wydatkowanych obecnie na mało efektywną pomoc socjalną czy
utrzymywanie w schroniskach osób bezdomnych mających pracę. Ponadto
poprzez wykorzystywanie prywatnego zasobu mieszkaniowego społeczne
pośrednictwo najmu jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego, które
– jak pokazują doświadczenia Europy Zachodniej8 – przynosi samorządom
długotrwałe korzyści ekonomiczne.
Zamieszczone w niniejszej książce opracowania powstały na podstawie
ekspertyz przygotowanych w ramach projektu „Społeczna agencja najmu jako
instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, realizowanego w obrębie programu „Innowacje Społeczne” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez
instytucje partnerskie: Habitat for Humanity (lidera Projektu) oraz Uniwersytet
Warszawski i Uniwersytet Śląski.
Rozdział otwierający tom, autorstwa Aleksandry Zubrzyckiej-Czarneckiej,
poświęcony funkcjonowaniu społecznych agencji najmu w Belgii – państwie,
w którym narodził się ten instrument wspierania zamieszkania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – wydaje się szczególnie godny uwagi, jako
ukazujący przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania również w Polsce.
Jest tak dlatego, ponieważ pomimo znacznie lepszej sytuacji mieszkaniowej
(mierzonej chociażby liczbą mieszkań w stosunku do liczby ludności – ponad
470 na 1000 mieszkańców, w porównaniu z niespełna 330 w Polsce) sytuacja
mieszkalnictwa w Belgii jest w wielu aspektach odmienna od tych w większości
państw zachodnioeuropejskich, a jednocześnie przypomina sytuację w naszym
kraju. Belgijska polityka mieszkaniowa – podobnie jak polska – należy do najbardziej zdecentralizowanych w Europie, jej realizacja pozostaje w gestii władz
samorządowych i regionalnych, zaangażowanie środków publicznych dla wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w tym komunalnego) pozostaje na bardzo
niskim poziomie, w zasobie mieszkaniowym występuje zdecydowana dominacja sektora mieszkań własnościowych, przy relatywnie niewielkim udziale
społecznych mieszkań czynszowych. Powoduje to, z jednej strony, narastanie
problemu wykluczenia mieszkaniowego, z drugiej natomiast – poszukiwanie
przez aktorów społecznych działających w obszarze mieszkalnictwa nowych
8 Długoletnia

i wykorzystująca różne formy realizacja idei partnerstwa publiczno-prywatnego spowodowała trwale ukierunkowane zmiany polityki mieszkaniowej tamtejszych samorządów lokalnych, które stopniowo ograniczają samodzielne finansowanie inwestycji mieszkaniowych na rzecz współpracy z organizacjami mieszkaniowymi
nie nastawionymi na zysk; por. [Mantey 2013].
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instrumentów zwiększających dostęp do mieszkań osób w trudnej sytuacji społecznej: imigrantów, bezrobotnych, ofiar przemocy domowej, osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością oraz innych wykluczonych społecznie.
W kolejnym rozdziale, napisanym również przez A. Zubrzycką-Czarnecką,
zostały zaprezentowane francuskie rozwiązania w zakresie łagodzenia kwestii
mieszkaniowej za pomocą zwiększania dostępu osób o niskich i niestabilnych
dochodach do mieszkań prywatnych na wynajem. Przykład Francji w pewien
sposób odbiega od doświadczeń belgijskich, ponieważ polityka mieszkaniowa
w tym państwie charakteryzuje się wysokim poziomem wydatków społecznych oraz wielością niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem instrumentów
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Te zasady francuskiej polityki
mieszkaniowej znacznie ograniczają (w porównaniu np. z Belgią) systemowe
przesłanki wykluczenia mieszkaniowego, niemniej także we Francji od wielu
lat realizowane są zróżnicowane programy wykorzystujące prywatne mieszkania czynszowe do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych osób
i rodzin. Łącznie tworzą one rozbudowane społeczne pośrednictwo najmu,
zasadniczo nie zastępujące, lecz uzupełniające programy budownictwa socjalnego. Rozwój tego rodzaju pośrednictwa następował w kontekście realizacji
roszczeniowego, gwarantowanego prawa do mieszkania. Co warto podkreślić,
programy te nie ograniczają się do świadczenia wyłącznie usług mieszkaniowych, ale są nastawione również na realizację zadań z zakresu integracji społecznej. Opisane w tym rozdziale programy społecznego pośrednictwa najmu
także mogą posłużyć za przykłady rozwiązań dostarczające wzorców dla Polski.
Rozdział trzeci, którego autorką jest Justyna Godlewska-Szyrkowa, charakteryzuje funkcjonowanie społecznych agencji najmu w Wielkiej Brytanii, gdzie
tamtejsze social lettings agencies są najbardziej zaawansowaną i zinstytucjonalizowaną formą realizacji szerszych programów mających na celu wsparcie dostępu do wynajmu mieszkań w sektorze prywatnym. Jednocześnie brytyjskie
społeczne agencje najmu, które działają na podstawie ogólniejszych przepisów
regulujących kwestie polityki mieszkaniowej, same w sobie stanowią zróżnicowaną mozaikę rozwiązań organizacyjnych oraz przyjmują w dużym stopniu odmienne zasady działania. Brak odrębnych uregulowań prawnych, które
dotyczyłyby tylko społecznych agencji najmu, jest zarazem wskazywany jako
jeden z najważniejszych problemów osłabiających uzyskiwane przez nie efekty w zakresie ograniczania wykluczenia mieszkaniowego. Przykład Wielkiej
Brytanii jest interesujący także z tego powodu, że pokazuje, iż w warunkach
prawnego niedookreślenia koncepcji społecznych agencji najmu część z nich
oferuje usługi pośrednictwa wynajmu mieszkań niewiele (lub wcale) odbiegające warunkami od tych, które oferują agencje komercyjne.
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Kolejny rozdział, autorstwa Małgorzaty Ołdak, przedstawia założenia wdrażania społecznych agencji najmu jako instrumentu polityki mieszkaniowej na
Węgrzech. Pozostające wciąż w sferze planów rozwiązanie ma stanowić odpowiedź na zwiększające się w tym kraju, podobnie jak w innych państwach
dawnego bloku wschodniego, problemy związane ze sferą mieszkalnictwa społecznego, w tym systematyczne ograniczanie dostępności publicznych zasobów
mieszkaniowych w konsekwencji postępującej prywatyzacji rynku mieszkaniowego. Z tego powodu głównym celem funkcjonowania społecznych agencji
najmu na Węgrzech ma być umożliwienie wykorzystania prywatnych zasobów
mieszkaniowych przez osoby o ograniczonych możliwościach finansowych,
poprzez pośredniczenie między prywatnymi właścicielami i najemcami społecznymi. Co istotne, opisywany model został osadzony w szerszym kontekście węgierskiej polityki mieszkaniowej, uwzględniającym również doświadczenia samorządów lokalnych, co może stanowić inspirację dla podobnych
podmiotów w Polsce.
W ostatnim rozdziale, autorstwa Katarzyny Chotkowskiej, odnajdujemy
przykłady rozwiązań w działalności organizacji pozarządowych w Polsce wykorzystujących praktyki mieszkań wspomaganych jako pomocy osobom w kryzysie bezdomności oraz z doświadczeniem choroby psychicznej. Zostały one opisane pod kątem zbieżności z zasadami funkcjonowania belgijskich społecznych
agencji najmu. Należy podkreślić, że są to stosunkowo nieliczne i rozproszone
inicjatywy, które – także ze względu na niedługą historię – nie stały się dotąd
podstawą wypracowania modelowych zasad prowadzenia działalności w zakresie społecznego pośrednictwa najmu oraz wykorzystywania mieszkalnictwa
jako usługi społecznej. Opisane programy, realizowane w Warszawie, Gdańsku
i Poznaniu przez organizacje pozarządowe (Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu oraz Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie) we współpracy z instytucjami
samorządu terytorialnego, są natomiast niewątpliwie przykładami zasługujących na upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących wspomagania samodzielnego zamieszkiwania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W podsumowaniu tego rozdziału zostały również zawarte rekomendacje dotyczące upowszechnienia w Polsce programów bazujących na koncepcji społecznych agencji najmu.
Przekazując w ręce Czytelników niniejszą publikację, zawierającą opis praktyk społecznych agencji najmu w wybranych krajach, traktujemy ją jako głos
w dyskusji o instrumentach, którymi powinna się posługiwać społeczna polityka mieszkaniowa w Polsce.
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Społeczne agencje najmu (AIS/SVK) w Belgii
– innowacja służąca przeciwdziałaniu
„prekaryzacji mieszkaniowej”

Streszczenie

W rozdziale przybliżono zagadnienie nowych instrumentów polityki mieszkaniowej – społecznych agencji najmu, zwiększających dostęp osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej do godnych warunków mieszkaniowych. Na
przykładzie doświadczeń belgijskich przedstawiono ramy prawno-instytucjonalne
organizacji działających w formie społecznych agencji najmu. Celem tych instytucji jest przejmowanie prywatnego mieszkania czynszowego w najem lub zarząd,
najczęściej przez organizację pozarządową. Organizacja ta następnie podnajmuje (lub wynajmuje) mieszkanie osobom o niskich dochodach i w trudnej sytuacji
mieszkaniowej. Analiza trzech regionalnych form najmu wspieranego (walońskiej,
brukselskiej, a przede wszystkim flamandzkiej) pozwoliła na sformułowanie kilku
wniosków. Działalność organizacji w formie społecznych agencji najmu uzupełnia
instrumentarium belgijskiej polityki publicznej (mieszkaniowej, miejskiej, społecznej). Przyczynia się do łagodzenia procesu „prekaryzacji mieszkaniowej”, ułatwiając włączenie prywatnego rynku mieszkań na wynajem do realizacji społecznych
celów polityki mieszkaniowej.
słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, społeczna agencja najmu, innowacyjność, polityka publiczna w Belgii
Summary

The chapter describes the new instrument of housing policy aimed at increasing
the access to decent housing. i.e. “social rental agency”. The purpose of these institutions is transferring the management of private apartments to a NGO which then
rents out apartments to persons with low income and difficult housing situation.
They help to relieve the process of “the precariousness of housing” facilitating the
engagement of the private rental market to achieving social objectives of housing
policy. The example of Belgium presents the legal and institutional framework of
institutions operating as social rental agencies. Analysis of the three regional forms
of social real estate agencies (Wallonia’s, Brussels’s and mainly Flemish’s) allowed the
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author to formulate a number of conclusions. One of them is that the activity of organizations operating as social rental agencies complements the instruments of the
Belgian public policy (in the area of housing policy, urban policy or social policy).
key words: housing policy, social rental agency, innovation, public policy in Belgium

Wprowadzenie

Począwszy od dwu ostatnich dekad XX wieku, w krajach Europy Zachodniej
narasta problem wykluczenia mieszkaniowego. Sytuacja ta skłania aktorów
społecznych działających w obszarze mieszkalnictwa do poszukiwania nowych instrumentów zwiększających dostęp osób w trudnej sytuacji społecznej
i mieszkaniowej do godnych warunków mieszkaniowych.
W wielu krajach (np. Belgia, Francja, Irlandia, Hiszpania, Niemcy) – zgodnie z założeniami wielosektorowości i partycypacji społecznej – ważnym podmiotem społecznych aspektów polityki mieszkaniowej stały się organizacje
pozarządowe non profit. Wspierane przez władze samorządowe i prywatnych
darczyńców, często w ramach partnerstw publiczno-społecznych, wypracowały
one szereg instrumentów mających na celu zapewnianie mediacji lokatorskich
(działań wspierających rozwiązywanie konfliktów między właścicielem mieszkania a lokatorem lub między lokatorami), budowanie tanich mieszkań przez
społeczne organizacje mieszkaniowe czy występowanie jako najemca mieszkań
w sektorze prywatnym, by następnie podnajmować je osobom w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej. Ostatnie rozwiązanie określane jest w literaturze jako społeczna agencja najmu (SAN) (ang. Social Rental Agency, Social
Renting Office).
W tym kontekście interesujące wydają się doświadczenia Belgii, jako kraju, w którym narodziła się koncepcja działania aktorów społecznych na rynku
mieszkaniowym w formie społecznych agencji najmu (nid. Sociaal Verhuurkantoor – SVK, w Regionie Flamandzkim oraz fr. Agence immobilière sociale
– AIS, w Regionach: Walońskim i Stołecznym Brukseli). W 2014 roku w Belgii działało ok. stu subwencjonowanych przez władze regionalne społecznych
agencji najmu (AIS/SVK). Rozwinęły się one zarówno we Flandrii (pierwsza
powstała w 1986 r. w Brugii), jak i w Walonii (pierwsza w tym regionie powstała
w 1989 r. w Namur) [Szelągowska 2011: 179] oraz w Brukseli (pierwsza agencja
została tu utworzona w 1996 r.) [Agence 2015].
Warto zauważyć, że Belgia należy do grupy państw strefy euro (obok Danii,
Hiszpanii, Grecji) przeznaczających najmniej środków publicznych na politykę
mieszkaniową – ok. 0,4% PKB w 2012 roku [La France 2015]. W Belgii domi-
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nuje sektor mieszkań własnościowych, a sektor społecznych mieszkań czynszowych jest marginalny [Accès 2008: 71]1. Belgijska polityka mieszkaniowa
jest wskazywana – w literaturze porównawczej [Ghékière 1992: 66-67] – jako
najbardziej zdecentralizowana w Europie2.
Podstawy prawne polityki mieszkaniowej zostały uregulowane w art. 23
Konstytucji Belgii [Senate 2015] (prawo do godnych warunków mieszkaniowych jest wywodzone z prawa do poszanowania godności ludzkiej). Jednak
od lat 80. XX wieku podmiotami polityki mieszkaniowej są władze trzech
regionów: Walońskiego (fr. Région wallonne), Flamandzkiego (nid. Vlaams
Gewest) oraz Stołecznego Brukseli (fr. Région de Bruxelles-Capitale, nid.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Z kolei – podobnie jak w Polsce – to gminy
(jest ich 589) wykonują regionalne polityki mieszkaniowe. Krajowe instytucje budownictwa społecznego zostały podzielone na instytucje regionalne
(np. Regionalne Spółki Mieszkaniowe czy regionalne Fundusze Mieszkaniowe dla Rodzin Wielodzietnych). W kompetencjach władzy centralnej pozostawała jedynie legislacja dotycząca: czynszów, podatków od nieruchomości
i kredytów hipotecznych. Od 2014 roku kompetencje te przekazano (split
of responsibilities) regionom (Sixth State Reform3). Pogłębiana regionalizacja
belgijskiej polityki mieszkaniowej wpływała na rozwój działań związanych
ze społecznym najmem wspieranym – w formie społecznych agencji najmu.
Wydaje się, że – w tym zakresie – nowe możliwości w największym stopniu
wykorzystał Region Flamandzki.
1 W Polsce nadal jest znaczny zasób mieszkań komunalnych (w 2013 r. – 934 863),
mieszkań w zasobie spółdzielni mieszkaniowych (2013 r. – 2 248 625) oraz w zasobie towarzystw budownictwa społecznego (2013 r. – 92 066) [Adamczyk, Knyszewska, Przybylska 2014: 17]. Łącznie w zasobie „uspołecznionym” (spółdzielni mieszkaniowych,
gmin, zakładów pracy, Skarbu Państwa oraz towarzystw budownictwa społecznego)
w 2013 r. znajdowało się ok. 10 % ogółu zasobu mieszkaniowego zamieszkanego
i niezamieszkanego.
2 Przekazanie władzom samorządowym kompetencji w zakresie polityki mieszkaniowej obejmuje nie tylko realizację tej polityki (jak np. w Polsce), ale także jej regulowanie (w tym prawne). W Belgii decentralizacja jest połączona z regionalizacją polityki
mieszkaniowej.
3 W 2011 r. zawarto porozumienie „Bardziej efektywne państwo federalne i bardziej autonomiczne regiony”, na którego mocy w latach 2012-2014 przekazano znaczną część kompetencji regionom w takich dziedzinach, jak: mieszkalnictwo (ustawodawstwo mieszkaniowe), pomoc społeczna, polityka rodzinna, polityka rynku pracy,
bezpieczeństwo drogowe, sądownictwo, podatki (w tym regulacje dotyczące kredytu
hipotecznego)itp.; [Sixth 2015].
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W ramach belgijskiej polityki mieszkaniowej regiony wspierają zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przede wszystkim klasy średniej. Promowane
jest nabywanie mieszkań na własność (mieszkania te w 2011 r. stanowiły ok.
64,8% zasobu mieszkań) [The State 2015: 33]. Ten kierunek rozwoju polityki mieszkaniowej, wpisany w belgijską tradycję dążenia do posiadania domu
na własność (Belgowie „mają cegłę w brzuchu”) [Życiński 2004: 73-74], był
rozwijany od XIX wieku (jego wpływ widoczny jest w pierwszej belgijskiej
ustawie mieszkaniowej z 1889 r.). Właściciele mieszkań otrzymują większe
wsparcie ze środków publicznych niż lokatorzy4; np. we Flandrii różnica ta
jest czterokrotna [tamże].
Według indeksu jakości życia Better Life Index OECD z 2014 roku [Belter
2014], pod względem warunków mieszkaniowych ogółem Belgia zajmuje szóstą pozycję na 36 badanych państw. Z kolei pod względem średniej liczby pokoi
na mieszkańca zajmuje miejsce czwarte (2,3 izby na mieszkańca), a w zakresie
kosztów utrzymania mieszkania (licząc od największych) – 28. (udział wydatków na użytkowanie mieszkania w wydatkach ogółu gospodarstw domowych
sięga 20%). Warto zauważyć, że na tym tle znacznie gorzej sytuacja kształtuje
się w zakresie wyposażenia mieszkań: pod tym względem Belgia zajmuje 25.
miejsce. Jest to związane ze znacznym udziałem mieszkań starych, wybudowanych przed 1950 rokiem; część mieszkań cechuje niska jakość. Są one zamieszkiwane przede wszystkim przez lokatorów o niskich dochodach.
Należy podkreślić, że pomimo ogólnie dobrej sytuacji mieszkaniowej (na
1000 mieszkańców przypadają 473 mieszkania) [The State 2015: 33] występuje
problem z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach. Buduje się mało mieszkań społecznych na wynajem, o niskich czynszach
(niższych od rynkowych o ok. połowę)5. Ich zasób jest nieadekwatny do potrzeb
mieszkaniowych osób o niskich i/lub niestabilnych dochodach. Stanowi on ok.
7% zasobu mieszkaniowego ogółem (28 mieszkań w budownictwie społecznym
na 1000 mieszkańców). Ponadto w Regionach Flamandzkim oraz Walońskim
4W

związku z pogarszaniem się zdolności kredytowej społeczeństwa belgijskiego
oraz pojawieniem się znacznej grupy ludności, dla której nabycie mieszkania na własność nie jest możliwe i/lub pożądane, obecnie Region Flamandzki i Region Waloński
ograniczają ulgi podatkowe dla kupujących mieszkania. Natomiast Region Stołeczny
Brukseli zachowuje obecny stan regulacji dotyczących wspierania zakupu pierwszego
mieszkania na własność do 2017 r.
5 Dla porównania: w Warszawie – w mieszkaniach o podobnej lokalizacji i powierzchni – czynsz w zasobie komunalnym bywa nawet czterokrotnie niższy niż rynkowy (w zasobie mieszkań prywatnych na wynajem) [Wrońska-Freudenheim 2015].
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możliwe jest wykupienie takiego lokalu przez dotychczasowych lokatorów. Jest
to natomiast zabronione w Regionie Brukselskim [Szelągowska 2011: 178]. Na
niskim poziomie utrzymuje się budownictwo nowych mieszkań społecznych,
co związane jest z wysokimi cenami działek budowlanych.
Ponadto badacze mieszkalnictwa zwracają uwagę na problem praktyk
utrudniających dostęp do mieszkań w belgijskim budownictwie społecznym
osobom w szczególnie trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej (bezdomnym, młodocianym samotnym matkom, młodym kobietom, objętym programami z zakresu pomocy społecznej, migrantom; osobom z przeszłością
kryminalną) [Pleace, Teller, Quilgars 2011: 68]. Belgijski zasób społecznych
mieszkań czynszowych charakteryzuje się ponadto niskim poziomem rotacji
lokatorów6. Zjawisko to prowadzi do wydłużania się oczekiwania na listach
osób ubiegających się o mieszkanie z tego zasobu (nawet do trzech lat) [Silkens
2008]. W Regionie Brukseli podejmowane są najdalej idące działania mające
na celu zachęcenie osób zajmujących zbyt duże lokale do przeprowadzki do
lokali o mniejszej powierzchni. Szczegółowe rozwiązania idące w tym kierunku
zostały uregulowane w 2013 roku w brukselskim Kodeksie Mieszkaniowym.
Osoby o niskich dochodach i w trudnej sytuacji mieszkaniowej muszą szukać mieszkań w – stosunkowo szczupłym – sektorze prywatnych mieszkań na
wynajem. Jest on silnie spolaryzowany: jeden z jego segmentów jest dostępny
dla osób o wysokich dochodach. Z kolei drugi, tańszy, jest postrzegany w społeczeństwie belgijskim jako niestabilna i przejściowa forma zamieszkiwania [De
Decker 2012: 10]. W 2011 roku obejmował on ogółem ok. 27,5% mieszkań [The
State 2015: 33]. W sektorze tym obserwowany jest wzrost czynszów, co czyni
go coraz mniej dostępnym dla osób o niskich i/lub niestabilnych dochodach.
W 2013 roku jedynie ok. 10% zasobu prywatnych mieszkań czynszowych było
dostępnych dla gospodarstw domowych o dochodach poniżej szóstego decyla dochodowego w populacji belgijskiej [tamże]. Warto zauważyć, że wydatki
mieszkaniowe najemców w sektorze prywatnym przekraczają 39,2% ich dochodu rozporządzalnego. Dla porównania, w sektorze społecznym (budownictwo
społeczne) kształtują się na poziomie 12,2% [De Decker 2013]. Dane te można
powiązać ze statystyką osób zagrożonych ubóstwem. Okazuje się wówczas, że
dochody (po opłatach mieszkaniowych) 27,4% najemców prywatnych mieszkań czynszowych sytuują się poniżej linii ubóstwa. Na przykład w zasobie społecznych mieszkań czynszowych sytuacja ta dotyczy 38,6% lokatorów.
Od lat 90. XX wieku następuje w Belgii wzrost cen mieszkań, np. w latach
2000-2014 ceny mieszkań wzrosły o ok. 110% [Rapport 2015: 42]. Wzrasta tak6 Problem

ten dotyczy także polskiego zasobu mieszkań komunalnych.
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że popyt na mieszkania (według prognoz OECD, w latach 2013-2030 liczba gospodarstw domowych wzrośnie o 11%) [The State 2015: 33]. W tym kontekście
utrudniona może być, szczególnie dla osób kupujących pierwsze mieszkanie,
dotychczasowa łatwa dostępność do taniego kredytu mieszkaniowego.
Najtrudniejsza sytuacja mieszkaniowa występuje we Flandrii. Obserwuje
się tam najwyższy udział mieszkań posiadanych na własność oraz najniższy –
czynszowych. Jako pośrednią można określić sytuację mieszkaniową w Walonii
(oba te zasoby sytuują się na poziomie średnim dla Belgii). Z kolei najkorzystniejsza sytuacja występuje w Brukseli (jest tam najwięcej mieszkań czynszowych – prywatnych i publicznych).
Warto zauważyć, że w Belgii wynajmujący otrzymują przeciętnie czynsz za
10 miesięcy najmu w roku (zamiast za 12) [Minet 2012]. Sytuacja ta wpływa
na poszukiwanie przez właścicieli mieszkań na wynajem form najmu gwarantujących comiesięczną opłatę czynszu.
Przybliżony wyżej wieloletni kierunek rozwoju belgijskiej polityki mieszkaniowej przyczynił się do pojawienia się – w społeczności właścicieli mieszkań – problemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby bezdomne
oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Odpowiedzią nań stało się dążenie do włączania sektora prywatnego mieszkań na wynajem do zaspokajania
społecznych potrzeb mieszkaniowych poprzez społeczne pośrednictwo najmu.
Działanie to jest podejmowane przez organizacje pozarządowe (ASBL)7 oraz
instytucje publiczne. Od lat 80. XX wieku formą tego rodzaju działalności stały
się społeczne agencje najmu.

1. Miejsce działalności
związanej ze społecznym pośrednictwem najmu
(społecznych agencji najmu)
w systemie wynajmu mieszkań
osobom o niskich i/lub niestabilnych dochodach

Wykorzystanie prywatnych mieszkań na wynajem do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych o charakterze socjalnym rozwijało się w Belgii w kontekście
działalności aktorów społecznych związanych z prawami migrantów zarobkowych8, ochroną praw lokatorów oraz z przeciwdziałaniem i łagodzeniem bez– (fr.) Association sans but lucratif, czyli stowarzyszenie niemające na celu
zysku lub stowarzyszenie non profit.
8 Przede wszystkim imigrantów.
7 ASBL

Społeczne agencje najmu (AIS/SVK) w Belgii…

25

domności. Instrument ten stanowił odpowiedź na pogarszającą się sytuację
mieszkaniową osób najuboższych.
To właśnie instytucje broniące praw migrujących pracowników przyczyniły
się do podjęcia w Belgii w latach 70. XX wieku pierwszych działań w formie
społecznych agencji najmu. Celem tych działań było wspieranie zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych migrantów, którzy nie mogli – m.in. z powodu zbyt
niskich dochodów – nabyć mieszkania na własność lub uzyskać lokalu mieszkalnego w zasobie budownictwa społecznego (określanego w Belgii mianem
„mieszkań publicznych”). Jednocześnie działania te prowadziły do przełamywania oporu belgijskiej klasy średniej wobec „obcego sąsiedztwa”, a tym samym
do łagodzenia segregacji społeczno-przestrzennej, wzmacnianej przez praktyki
dyskryminujące cudzoziemców9 [De Decker 2009: 215].
Z kolei działania organizacji broniących praw lokatorów były odpowiedzią
na skutki społeczne belgijskiego kryzysu mieszkaniowego z lat 80. XX wieku oraz związanej z nim liberalizacji ustawodawstwa mieszkaniowego (1983),
uelastyczniającej relacje między stronami umowy najmu mieszkania. Inicjatywy podejmowane przez te organizacje zmierzały w kierunku wzmocnienia pozycji lokatorów w stosunkach mieszkaniowych poprzez rozwój mechanizmów
ich partycypacji w polityce mieszkaniowej oraz rozwój inicjatyw „społecznościowych” (w rozumieniu: prospołecznych, włączających, innowacyjnych)
w mieszkalnictwie [tamże].
Inną grupą działaczy mieszkaniowych, grających ważną rolę w rozwoju społecznych agencji najmu w Belgii, są organizacje związane z profilaktyką bezdomności. Podejmowały one włączanie sektora prywatnych mieszkań
czynszowych do praktyki zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ich klientów
w kontekście sytuacji mieszkaniowej w Belgii oraz struktury zasobów mieszkaniowych. Ważnym aspektem zaangażowania organizacji związanych z bezdomnością w rozwój nowych, innowacyjnych kierunków polityki mieszkaniowej
było pojawienie się (w związku z procesami społeczno-politycznymi oraz gospodarczymi) nowych grup osób zagrożonych bezdomnością i złymi warunkami mieszkaniowymi (bezrobotni, wykluczeni społecznie, ofiary przemocy domowej, społeczności wędrowne). W instytucjonalnych formach zamieszkania
promowano działania wzmacniające niezależność osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Brak dostępności mieszkań w budownictwie społecznym
utrudniał usamodzielnianie się osób wychodzących z bezdomności. Aktyw9W

odniesieniu do Polski instytucje te mogłyby stanowić instrument łagodzenia
podobnego problemu, wyrażanego w dyskursie publicznym m.in. jako „mieszkania
z patologią”.
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ność organizacji pozarządowych związanych z bezdomnością w promowaniu
włączenia sektora prywatnych mieszkań na wynajem do zaspokajania społecznych potrzeb mieszkaniowych wzrastała wraz z profesjonalizacją działań tego
segmentu trzeciego sektora. Na działalność tę wpłynęło także upowszechnienie w pracy z osobami zagrożonymi bezdomnością koncepcji empowerment10.
Cele stawiane sobie przez te osoby mają większe szanse na realizację poprzez
udostępnienie mieszkania w ramach działalności społecznej agencji najmu niż
w placówce instytucjonalnej.
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój działań w formie społecznych agencji najmu w Belgii było upowszechnienie w ramach systemu polityki
społecznej, a zwłaszcza pomocy społecznej, koncepcji deinstytucjonalizacji.
Pracownicy socjalni oraz politycy społeczni stali się orędownikami rozwoju
nowych form podaży mieszkań (w tym usług mieszkaniowych) dla klientów
pomocy społecznej. W 1993 roku instytucje pomocy społecznej zarządzały we
Flandrii zasobem ok. 14 000 mieszkań. Stanowiło to ok. 10% zasobu budownictwa społecznego oraz ok. 2% domów na wynajem [De Decker 2012: 11].
Aktywność tych instytucji w zakresie mieszkalnictwa stale wzrasta.
W Belgii stopniowo od lat 80. XX wieku ukształtowały się trzy polityki
mieszkaniowe: flamandzka, walońska oraz brukselska. Obecnie każdy z regionów ma własny kodeks mieszkaniowy oraz własny system mieszkaniowy. Ważne znaczenie mają zastane instytucje, ale stopniowo następuje różnicowanie się
instrumentów regionalnych polityk mieszkaniowych.
Tabela 1. Działania najważniejszych instytucji publicznych w Belgii
w zakresie wykorzystania czynszowego zasobu mieszkań
na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
ludności o niskich i/lub niestabilnych dochodach
Publiczne towarzystwa
budownictwa społecznego

10 Koncepcja

Są nimi: władze miejskie, spółki publiczne, fundacje
oraz spółdzielnie [Szelągowska 2011: 177]. Ich rolą jest
budowa nowych mieszkań przeznaczonych na zaspokajanie społecznych potrzeb mieszkaniowych (poprzez
wspieranie rozwoju zasobu mieszkań czynszowych
oraz umożliwianie gospodarstwom domowym o niskich dochodach nabywania mieszkań na własność).
Na ten cel otrzymują dotacje od władz regionalnych.

– tłumaczona jako upodmiotowienie lub wzmocnienie – obejmuje
działania mające na celu wzrost poczucia kontroli nad własnym życiem oraz możliwości jego zmiany na lepsze przez jednostki, rodziny, społeczności [Szarfenberg 2012: 5].
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Działają w każdym z trzech regionów. W Regionie
Walońskim najważniejszą instytucją jest la Société
Wallonne de Logement (SWL), w Regionie Stołecznym
Brukseli – la Société de Logement de la Région de Bruxelles – Capitale (SLRB), we Flamandzkim – Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (WMSW). Warto
zauważyć, że we Flandrii instytucji tej podlegają społeczne agencje najmu (SVK).
Zasady przydziału mieszkań w budownictwie społecznym są zróżnicowane11. W Regionie Walońskim
obowiązkowa jest rejestracja osób zainteresowanych
u władz lokalnych. Do kryteriów przydziału lokalu
należą: zarobki, liczba członków rodziny oraz brak
tytułu własności do mieszkania [tamże: 178]. W Regionie Stołecznym Brukseli należy się zarejestrować
na skomputeryzowanej liście oczekujących. Określono
grupy priorytetowe kandydatów na lokatorów mieszkania z zasobu „mieszkalnictwa publicznego” [tamże].
Z kolei w Regionie Flamandzkim procedura wymaga
zapisania się w lokalnych organizacjach mieszkaniowych. W przydziale mieszkań bierze się pod uwagę
kolejność zapisów oraz dostępność mieszkań [tamże].
Publiczne towarzystwa budownictwa społecznego
zajmują się doradztwem (finansowym, technicznym
i administracyjnym), kontrolą działalności oraz nadzorem nad lokalnie działającymi społecznymi organizacjami mieszkaniowymi. Instytucje te budują lokale
mieszkalne, remontują mieszkania oraz zarządzają
zasobem „mieszkań publicznych”.
Łącznie w Belgii działa 191 społecznych organizacji
mieszkaniowych.
Fundusze Budownictwa
Mieszkaniowego Ligi
Wielodzietnych Rodzin
Flandrii, Walonii i Brukseli

W Regionie Walońskim najważniejszą instytucją jest le
Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW), w Regionie Stołecznym Brukseli – le Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles – Capitale/Het
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
w Regionie Flamandzkim –Vlaams Woningfonds van
de Grote Gezinnen. W Regionie Walońskim instytucje
te pełnią funkcje kontrolne wobec organizacji działających w formie społecznych agencji najmu (AIS).
W Regionie Walońskim najważniejszą instytucją jest
le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW), w Regionie Stołecznym Brukseli – le Fonds

11

11 Szczegółowy

raport dotyczący tego zagadnienia: [Diversité 2010].
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du Logement de la Région de Bruxelles – Capitale/Het
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
w Regionie Flamandzkim –Vlaams Woningfonds van
de Grote Gezinnen.
W Regionie Walońskim instytucje te pełnią funkcje kontrolne wobec organizacji działających w formie
społecznych agencji najmu (AIS).
Wspierają one rozwój spółdzielczości mieszkaniowej. Korzystają z pomocy rządowej (gwarancje do
kredytów, dopłaty do oprocentowania kredytów) oraz
regionalnej [tamże]. Instytucje te udzielają rodzinom
wielodzietnym preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Ich celem jest reintegracja społeczna poprzez
dobre warunki mieszkaniowe. Dysponują zasobem
mieszkań czynszowych.
Działalność Publicznych
Centrów Pomocy Społecznej
(w Regionach Walońskim
i Stołecznym Brukseli
– Centre Public d’Action
Sociale – CPAS oraz
w Regionie Flamandzkim –
OCMW – Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn)
w zakresie społecznych
aspektów mieszkalnictwa

Część z nich zarządza lokalnym zasobem mieszkań
w budownictwie społecznym („mieszkaniami publicznymi”). Są to najczęściej lokale socjalne oraz mieszkania przejściowe12 (le logement d’urgence, d’insertion et
de transit).
Często instytucje te były zaangażowane w rozwijanie
inicjatyw w formie społecznych agencji najmu.

Działalność gmin w zakresie Określają lokalne cele w zakresie wspierania budowy
społecznych aspektów
oraz remontów mieszkań. Część z nich zarządza lokalmieszkalnictwa
nym zasobem mieszkań w budownictwie społecznym
(„mieszkaniami publicznymi”).
Każda gmina jest zobowiązana do wspierania społecznych organizacji mieszkaniowych (Sociétés de logement de service public – SLSP w Regionie Walońskim,
Sociétés immobilières de service public – SISP w regionie brukselskim oraz Sociale Huisvestingsmaatschappijen – SHM w Regionie Flamandzkim). W Regionie
Walońskim działa 68 instytucji tego rodzaju, w Regionie Stołecznym Brukseli – 33, w Regionie Flamandzkim – 90 [Logement 2014: 43]. Instytucje te podlegają
regionalnym publicznym towarzystwom budownictwa
społecznego. W 2009 roku zarządzały zasobem 104 tys.
mieszkań [Ben Achour 2009].
12
12

Odpowiednik polskich mieszkań treningowych, chronionych.
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Działalność struktur
reprezentujących
społeczne agencje najmu

W Regionie Flamandzkim jest to obecnie Huurpunt-VZW (wcześniej: Vlaams Overleg Bewonersbelangen
– VOB). W Regionie Walońskim – Union Wallonne
des Agences Immobilières Sociales (UWAIS). Z kolei
w Regionie Stołecznym Brukseli – la Fédération des
AIS (FEDAIS). Przynależność do tych organizacji nie
jest obowiązkowa.

Obniżanie stawki VAT

Poza przybliżonymi wyżej instytucjami budownictwa
społecznego rząd belgijski podejmuje inne działania,
które wpływają na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności oraz rozwój zasobu tanich mieszkań na
wynajem.
Do rozwiązań tych należy obniżanie stawki VAT
w związku z przeznaczeniem budynku na cele społeczne w obszarach zurbanizowanych. Innym działaniem
jest obniżanie opodatkowania wydatków związanych
z remontem lokalu mieszkalnego wynajmowanego organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym
działającym w formie społecznych agencji najmu [Szelągowska 2011: 180].
W 2012 roku w Walonii i Brukseli z tytułu remontu mieszkania przeznaczonego do najmu społecznego
można było przez dziewięć lat odpisać od podatku
kwotę w wysokości 5% kosztu remontu rocznie. Inwestycja musiała kosztować co najmniej 10 980 euro,
a budynek mieszkalny powinien być co najmniej
15-letni. Wówczas odpis podatkowy mógł sięgać maksymalnie kwoty 1100 euro rocznie.
We Flandrii władze regionalne przyjęły wyższy poziom odpisów. Regulacje te uprawniały właściciela
do odpisu od podatku 30% kosztów remontu. Kwota
remontu musiała wynosić co najmniej 10 000 euro,
a wiek budynku – co najmniej 25 lat [Minet 2012].

Działalność specyficznych
instytucji mieszkaniowych

W Regionie Flamandzkim wspieranie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jest celem działania organizacji
Vlabinvest finansowanej ze środków specjalnego funduszu mieszkaniowego (Investeringsfonds voor Grond – en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant – le Fonds d’investissement dans le cadre d’une politique foncière et du logement
en Brabant flamand). Został on utworzony w 1992 roku,
jego działalność została uregulowana m.in. w rozporządzeniu rządu flamandzkiego z 8 maja 2015 [Besluit
2015]. Z funduszu są finansowane nieoprocentowane
pożyczki dla instytucji działających w zakresie społecznych aspektów mieszkalnictwa, które dofinansowują
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m.in.: zakup działek budowlanych oraz budowę mieszkań społecznych na wynajem i na własność.
W Regionie Walońskim instytucje wspierające mie
szkalnictwo (les Associations de promotion du logement
– APL) zarządzają zasobem ok. 200 mieszkań, przeznaczonych na reintegrację społeczną wybranych grup
ludności. Na podstawie rozporządzenia rządu walońskiego z 12 grudnia 2013 (rozdz. VI) [Arrêté 2004]
organizacjom tym przysługują subwencje na prowadzenie działalności. W rozporządzeniu nie określono
czasu, na który udostępniane są przez nie lokale mieszkalne. Wskazano jednak cel działalności powyższych
instytucji – stabilizacja sytuacji wspieranych gospodarstw domowych o niskich dochodach i w sytuacji
wykluczenia społecznego.
Organizacje pozarządowe świadczące usługi
prawno-techniczno-administracyjne w zakresie
mieszkalnictwa:
◆o
 rganizacje działające na rzecz reintegracji społecznej z użyciem mieszkania (w Regionie Stołecznym
Brukseli są to głównie organizacje lokatorskie),
◆o
 rganizacje działające w zakresie promocji mieszkalnictwa (zwłaszcza w Regionie Walońskim),
◆ fl
 amandzkie Huurdersbonden (stowarzyszone w formie Vlaams Huurders Platform).
źródło: opracowanie własne.

W wyżej zarysowanym kontekście instytucjonalnym ukształtowały się belgijskie formy działalności związanej ze społecznym pośrednictwem najmu.

2. Rola aktorów społecznych
w systemie wynajmu mieszkań prywatnych
osobom o niskich i/lub niestabilnych dochodach
– otoczenie prawne i polityczne

W związku z decentralizacją i regionalizacją belgijskiej polityki mieszkaniowej
można mówić o trzech politykach mieszkaniowych – odrębnie dla każdego
regionu. Omawiana w rozdziale forma działalności organizacji pozarządowych
i instytucji publicznych rozwinęła się na najszerszą skalę w jednym z regionów
– we Flandrii. Tutaj aktorzy społeczni prowadzący działalność w formie społecznej agencji najmu (SVK) w 2009 roku byli obecni w 237 z 308 flamandzkich
gmin (nid. Vlaams Overlegbewonersbelangen) ogółem, czyli w ok. 77% z nich
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[De Decker 2012: 15]. W związku z tym przybliżę flamandzkie rozwiązania
prawno-polityczne wyznaczające miejsce aktorów społecznych związanych
z mieszkalnictwem w rozwiązywaniu – za pośrednictwem najmu mieszkań –
problemów mieszkaniowych osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej. Po omówieniu rozwiązań flamandzkich przywołam najważniejsze rozwiązania walońskie i brukselskie.
2.1. Flandria

We Flandrii otoczenie prawno-polityczne omawianych instytucji społecznego
pośrednictwa najmu kształtowało się na zasadzie „kolejnych kroków”. Początkowo udzielono im niewielkiego wsparcia, na prawach eksperymentu. W 1993
roku flamandzkie Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa podpisało umowę z Flamandzkim Forum na rzecz Gwarancji Interesów Rezydentów (VOB), na której mocy dziewięć organizacji działających w formie społecznej agencji najmu
zostało objętych wsparciem oraz monitoringiem ze strony regionalnych władz
publicznych na okres trzech lat. Umowa określała grupy społeczne (osoby samotne, klienci pomocy społecznej, mniejszości etniczne, rodziny niepełne oraz
bezdomni), które były uprawnione do usługi mieszkaniowej świadczonej przez
organizacje działające w formie SVK.
Następnie, opierając się na pozytywnych doświadczeniach tej współpracy,
władze regionalne przyjęły regulacje ogólne i całościowe. 15 lipca 1997 rząd
flamandzki przyjął Flamandzki Kodeks Mieszkaniowy (Vlaamse Wooncode –
VWC) [Vlaamse 1997]. Na podstawie tego aktu prawnego określono zakres
zaangażowania organizacji działających w formie społecznych agencji najmu.
Wyróżniono trzy obszary działania tych instytucji (art. 56 § 2):
◆ najem mieszkań (lub ich wieloletni leasing13) [De Decker 2009: 218]
w sektorze prywatnych mieszkań czynszowych w celu ich podnajęcia po
przystępnej cenie osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej i społecznej
oraz renowacja wynajmowanych mieszkań (jeśli jest taka potrzeba),
◆o
 ferowanie lokatorom wsparcia i pomocy14 (np. w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy15),
13 Rozwiązanie to, w niewielkim zakresie, pojawiło się także w Polsce (np. w ofercie
firmy Inversio Group Sp. z o.o.); [Mieszkanie 2013].
14 W Polsce byłyby to: zasiłek celowy na przeprowadzę i remont, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, w przypadku rodzin z dziećmi – świadczenia rodzinne.
15 Zasady przydzielania dodatku mieszkaniowego (ADeL w Regionie Walońskim, ADIL
w Regionie Stołecznym Brukseli) oraz jego wysokość są regulowane przez każdy z regionów. Władze lokalne mogą też przyznawać własne dodatki mieszkaniowe. Można wyróżnić
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◆ aktywność na rzecz zbudowania lokalnych sieci aktorów społecznych
działających w zakresie społecznych aspektów mieszkalnictwa [De Decker
2012: 14].
Organizacje formalizujące swoją działalność jako społeczne agencje najmu nie
mogą stosować praktyk dyskryminujących klientów (ze względu na narodowość czy wyznanie). Muszą dysponować wsparciem sieci instytucji związanych
ze społecznymi aspektami mieszkalnictwa. Wsparcie uwarunkowane jest ponadto: posiadaniem odpowiedniej struktury organizacyjnej (status organizacji
pozarządowej non profit), uznaniem przez władze lokalne, posiadaniem dwuletniego doświadczenia oraz zatrudnianiem co najmniej jednego pracownika
z wykształceniem uniwersyteckim. Pozostałe wymagania dotyczą: współpracy
z lokalnymi instytucjami mieszkalnictwa społecznego, pomocy społecznej oraz
z władzami lokalnymi, pracy w miastach o znacznej liczbie mieszkańców (np.
100 000), wynajmowania co najmniej 30 mieszkań osobom ubogim, wynajmowania mieszkań dobrej jakości oraz współpracy z inną organizacją działającą
jako społeczna agencja najmu, która nie uzyskuje wsparcia finansowego od
władz regionalnych [tamże]. Następnie na mocy decyzji rządu flamandzkiego
z 16 marca 2004 roku działalność organizacji w zakresie społecznego pośrednictwa najmu w formie społecznych agencji najmu została objęta wsparciem
finansowym (subsydia).
Wskazano cel tej działalności: najem mieszkań czynszowych w sektorze
prywatnym dla ich podnajęcia po przystępnej cenie i z zapewnieniem dodatkowego wsparcia prawno-organizacyjno-socjalnego parom i osobom samotnym o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych i o niskich dochodach.
Organizacje te mają zapewniać udział podnajmujących w sprawach związanych
z podnajmem oraz gwarantować ich prawa mieszkaniowe. Celem działalności
społecznego pośrednictwa najmu w formie społecznych agencji najmu ma być
budowanie sieci ułatwiających współpracę instytucji lokalnej polityki mieszkaniowej z instytucjami lokalnej polityki społecznej [tamże: 7].
Na mocy art. 57 Flamandzkiego Kodeksu Mieszkaniowego rząd flamandzki
pokrywa koszty wynagrodzenia pracowników organizacji działających w fordwie formy tego świadczenia – dodatek: 1. związany z poprawą warunków zamieszkiwania
(przeprowadzka z mieszkania substandardowego do mieszkania spełniającego minimalne
warunki w zakresie standardu mieszkaniowego) – une prime d’installation unique oraz
2. mieszkaniowy (dopłaty do comiesięcznego czynszu) – une allocation de loyer mensu
elle. Jednak w praktyce dostępność do nich jest ograniczona do wybranych grup ludności
(o najniższych dochodach – bazujących na zasiłkach społecznych oraz niestabilnej sytuacji
mieszkaniowej, często osób starszych); [Primes 2015].
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mie społecznych agencji najmu oraz część wydatków związanych z prowadzoną
w tym zakresie działalnością. Należy jednak zauważyć, że wysokość subsydiów
na wynagrodzenia jest uzależniona od liczby wynajmowanych mieszkań, a nie
np. od liczby obsługiwanych klientów usług mieszkaniowych. W rezultacie,
przy wzroście zainteresowania usługą mieszkaniową świadczoną przez organizacje działające w formie społecznych agencji najmu, rozwiązanie to prowadzi
do wzrastającego obciążenia pracowników w związku z selekcją lokatorów podnajmowanych mieszkań. W tej sytuacji część organizacji wprowadza czasowe
ograniczenia we włączaniu do swojej oferty kolejnych nowych mieszkań [De
Decker 2009: 226]. Instytucje rządu regionalnego sprawują także nadzór nad
tymi organizacjami, m.in. w zakresie respektowania przez nie prawa mieszkaniowego (np. zachęcanie tych organizacji do zawierania umów podnajmu na
okres dziewięciu lat).
Na podstawie art. 33 oraz tytułu VII Kodeksu organizacje działające w formie społecznych agencji najmu podlegają regulacjom dotyczącym budownictwa społecznego (Kaderbesluit Sociale Huur – KSH) przyjętym przez rząd
flamandzki w 2007 roku i – o czym wyżej – kontroli publicznych towarzystw
budownictwa społecznego.
W związku ze znacznym wzrostem liczby wniosków o mieszkanie udostępniane przez organizacje działające w formie społecznych agencji najmu (i wydłużaniem się list oczekujących16) Flamandzka Rada Mieszkaniowa (Vlaamse
Woonraad ) sformułowała w 2009 roku memorandum skierowane do rządu flamandzkiego [Memorandum 2009].Jego celem było zwiększenie skali działania
w formie społecznych agencji najmu. Na przykład w latach 2006-2009 nastąpił
wzrost o 40% liczby osób ubiegających się o mieszkanie udostępniane w ramach
formuły społecznej agencji najmu (z 6 739 do 9 425 osób) [De Decker 2012: 16].
Inicjatywa ta we Flandrii stanowi ważny element dyskursu politycznego.
W czasie wyborów regionalnych w 2009 roku odwoływały się do niej największe partie polityczne.
W przypadku dwóch pozostałych regionów działalność organizacji w formie społecznych agencji najmu jest w mniejszym stopniu uregulowana prawnie. Regiony te nie dążą – w takim stopniu jak Flandria – do harmonizacji zasad
najmu społecznego, polegającej na ścisłym powiązaniu i ujednoliceniu zasad
działania najważniejszych instytucji związanych ze społecznymi aspektami polityki mieszkaniowej.
16 Proporcjonalnie

listy te są dłuższe niż do zasobu budownictwa społecznego [De
Decker 2013], co wiąże się z pogarszaniem się warunków życia wielu grup ludności
belgijskiej.
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2.2. Walonia

W Walonii działalność w formie społecznych agencji najmu (AIS) została uregulowana na mocy walońskiego Kodeksu Mieszkaniowego i Zrównoważonego
Mieszkalnictwa z 1998 roku [Code 2012]. W 2012 dokonano reformy kodeksu
(m.in. zmieniono nazwę tego dokumentu – dodając człon dotyczący zrównoważonego mieszkalnictwa).
Zakres działalności w formie społecznych agencji najmu został określony
w art. 193 Kodeksu. Według tego dokumentu taka działalność polega na pośrednictwie między właścicielem mieszkania na wynajem a gospodarstwem
domowym w trudnej sytuacji mieszkaniowej i o niskich lub średnich dochodach17. Agencja przejmuje mieszkanie w zarząd i udostępnia osobom uprawnionym lub podpisuje umowę najmu z wynajmującym, a następnie podnajmuje
mieszkanie tym osobom. Agencja stoi na straży przestrzegania zasad umowy
oraz jest mediatorem w przypadku konfliktu między właścicielem mieszkania
a lokatorami. Art. 194 Kodeksu precyzuje, że w zarządzie społecznych agencji
najmu zasiadają przedstawiciele władz lokalnych (gminy i prowincji18), instytucji pomocy społecznej, właścicieli mieszkań oraz lokatorów.
Szczegółowe zasady działania tych organizacji zostały uregulowane w rozporządzeniach (les arrêtés) rządu walońskiego z lat: 2004, 2007, 2008 i 2013.
Według rozporządzenia z 2013 roku [Ordonnance 2013, art. 5] o zezwolenie na
prowadzenie działalności (agrément) w formie społecznej agencji najmu mogą
ubiegać się podmioty wykazujące się współpracą z Funduszem Budownictwa
Mieszkaniowego Ligi Wielodzietnych Rodzin Walonii, z władzami miejskimi
oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie mieszkalnictwa.
Zezwolenie rządowe – na wniosek Funduszu i oparte na jego opinii– jest udzielane przez ministra rządu regionalnego ds. mieszkalnictwa. Przedstawiciele
Funduszu uczestniczą, z głosem doradczym, w pracach organów organizacji
ubiegającej się o zezwolenie na działalność w formie społecznej agencji najmu.
Oceniają aktywa tej organizacji i jej zabezpieczenie finansowe. Liczba zezwoleń jest uwarunkowana środkami finansowymi w budżecie rządu regionalnego. Organizacje, które uzyskały zezwolenia, otrzymują od władz regionalnych
wsparcie finansowe za pośrednictwem Funduszu.
W skład organów społecznych agencji najmu (art. 6) wchodzą reprezentanci
władz gminnych i ośrodków pomocy społecznej, a także po dwóch reprezen17 Kryteria

te są szczegółowo zdefiniowane w Kodeksie (art. 1) oraz w aktach wykonawczych. Za ich weryfikację odpowiadają pracownicy organizacji działających w formie społecznych agencji najmu.
18 Jedynie dwa belgijskie regiony dzielą się na prowincje, Waloński i Flamandzki
(w każdym pięć prowincji).
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tantów organizacji zrzeszających właścicieli mieszkań oraz organizacji zrzeszających osoby zamieszkujące we wspólnotach mieszkaniowych oraz jeden
reprezentant Walońskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu19 (Réseau wallon de
Lutte contre la Pauvreté).
Określono zadania społecznej agencji najmu (art. 7), które powinny zostać
ujęte w jej statucie. Należą do nich: 1. dbałość o jak najlepszą relację pomiędzy podażą oferowanych mieszkań a potrzebami mieszkaniowymi wspólnoty
lokalnej, zdiagnozowanymi w lokalnym planie mieszkaniowym, 2. zawieranie
umów o zarządzanie lub najem mieszkań z właścicielami w sektorze prywatnym i publicznym, 3. przeznaczanie tych mieszkań na zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa lub o niskich dochodach20, 4. mediacje między właścicielem mieszkania a lokatorem.
Dodatkowo w statucie należy zapewnić udział: 1. przedstawicieli gmin i ośrodków pomocy społecznej w zarządzie agencji, 2. tych instytucji z gmin wchodzących w zakres obszaru działalności agencji, który powinien obejmować więcej
niż 10 gmin (zamieszkanych przez co najmniej 50 000 mieszkańców) lub obszar
zamieszkany przez więcej niż 100 000 mieszkańców. Te szczegółowe regulacje
mogą być jednak łagodzone na wniosek Funduszu. Na jednym obszarze może
działać tylko jedna agencja.
Ważnym zadaniem agencji jest regularne świadczenie usługi reintegracji społecznej lokatorów (art. 10). Agencja zatrudnia co najmniej dwóch
pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy: 1. osobę mającą kwalifikacje mediatora społecznego21 oraz 2. osobę mającą kwalifikacje związane
z obsługą prawną najmu (przygotowywanie umów najmu itp.). W rozpo19 W Polsce odpowiednikiem tej organizacji jest Polski Komitet Europejskiej Sieci
Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska.
20 Jeżeli osoby te są kierowane przez Publiczne Centra Pomocy Społecznej (CPAS)
lub gminę, odnośne instytucje są odpowiedzialne za weryfikację sytuacji społeczno-dochodowej klientów usług mieszkaniowych świadczonych przez organizacje działające w formie społecznych agencji najmu.
21 W związku z rosnącym w Belgii zapotrzebowaniem na osoby mające kwalifikacje w zakresie mediacji w obszarze prawa cywilnego, działalności gospodarczej, życia rodzinnego czy polityki społecznej (edukacja, mieszkalnictwo itp.) uruchomiono
odpowiednie programy studiów uzupełniających. Są one realizowane m.in. przez sieć
współpracujących ze sobą trzech uniwersytetów (Université catholique de Louvain,
Université de Namur oraz Université Saint-Louis). Studia te prowadzą do uzyskania
dyplomu „międzyuczelnianego”. Ich program został zaakceptowany przez krajową instytucję ds. mediacji (Commission fédérale de médiation). Instytucja ta wydaje uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora w Belgii.
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rządzeniu szczegółowo uregulowano kwestie związane z mieszkaniem (jego
lokalizacja, normy techniczne, czynsz itp.) udostępnianym przez organizację
działającą w formie społecznej agencji najmu. Marża agencji nie może przekraczać 15% czynszu. Agencja może udostępniać od 5 do 10% mieszkań,
którymi dysponuje, osobom o średnich dochodach (w zależności od lokalnej
sytuacji mieszkaniowej).
Subwencja od władz lokalnych pokrywa koszty (art. 11): 1. zarządzania
i personelu, 2. zaległości w czynszu i zniszczeń w mieszkaniu, 3. mniej kosztownych remontów w mieszkaniach zarządzanych lub najmowanych przez agencje, 4. promocji działalności agencji. W rozporządzeniu szczegółowo określono
sposób naliczania wysokości subwencji. Dofinansowanie działalności społecznych agencji najmu w największym stopniu bazuje na środkach regionalnych
(75-80% subwencji)22. W celu stabilizacji sytuacji mieszkaniowej podnajemcy
umowa podnajmu lokalu mieszkalnego zawierana jest docelowo, po półrocznym lub rocznym okresie próbnym, na dziewięć lat [tamże].
W Regionie Walońskim tzw. sędzia pokoju (Juge de paix) może zająć pustostan w celu przekazania zarządu nad nim ośrodkowi pomocy społecznej (CPAS)
lub organizacji działającej w formie społecznej agencji najmu [Minet 2012].
Warto podkreślić, że od 2005 roku społeczne organizacje mieszkaniowe (les
Sociétés de logement social – SLSP) mogą wynajmować mieszkania w sektorze
prywatnym, działając tak jak społeczne agencje najmu. W2011 roku przyznano
im prawo do korzystania – w związku z tą działalnością – z tych samych subwencji w zakresie remontu mieszkań oraz obniżki czynszu (l’aide aux travaux
oraz l’aide au loyer).

2.3. Region Stołeczny Brukseli

W Regionie Stołecznym Brukseli działalność społecznego pośrednictwa najmu
w formie AIS jest regulowana na mocy rozporządzenia z 28 lutego 2008 (MB
28/03/08) [Van Wymersch 2011] oraz w ramach Kodeksu Mieszkaniowego z 17
lipca 2003 [Ordonnance 2003; Ordonnance 2013]. Reformy tego dokumentu
z 2013 roku dotyczyły m.in. zobowiązania organizacji działających w formie
społecznych agencji najmu do opracowania zasad przydziału mieszkań (regulaminu). Wzór tego dokumentu został przygotowany przez władze regionalne.
Regulacje brukselskie zezwalają na włączenie do usług mieszkaniowych nieru22 Wypowiedź

Stéphana Gerarda, dyrektora Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg oraz działacza UWAIS, w czasie wizyty studyjnej w Belgii w dniach 27-29
września 2015.
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chomości będących własnością organizacji działających w formie społecznych
agencji najmu.
W Kodeksie określono warunki udzielania zezwolenia agencjom na prowadzenie działalności społecznego pośrednictwa najmu. Według art. 126 zezwolenie jest udzielane przez władze regionalne: 1. organizacjom pozarządowym non profit, fundacjom oraz organizacjom międzynarodowym non profit,
2. organizacjom, których celem jest wspieranie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej, 3. organizacjom,
które działają w partnerstwie z gminami, ośrodkami pomocy społecznej (na
mocy umowy część mieszkań w dyspozycji agencji może być zarezerwowana
dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji gminnych).
Organizacje działające w formie społecznych agencji najmu mogą współpracować z innymi instytucjami, np. związanymi z polityką mieszkaniową i lokalnym
rynkiem nieruchomości.
Personel agencji powinien składać się co najmniej z: osoby posiadającej
kwalifikacje w zakresie zarządzania nieruchomościami, pracownika socjalnego (jeśli praca z zakresu reintegracji społecznej lokatorów jest realizowana
bezpośrednio przez agencję, a nie przez inne instytucje, współpracujące z nią)
oraz kierownika budowy (jeśli w ramach prac agencji prowadzone są remonty
mieszkań). Agencja jest zobowiązana do przedkładania regionalnym władzom
szeregu raportów związanych ze swoją działalnością. W radzie nadzorczej
agencji powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich instytucji publicznych
z nią współpracujących (oraz, fakultatywnie, z głosem doradczym, reprezentant rządu regionalnego i przedstawiciele właścicieli mieszkań oraz lokatorów).
W organach agencji ważnych obowiązków nie mogą pełnić osoby karane (nawet skazane na karę więzienia w zawieszeniu w wymiarze jednego miesiąca).
W Kodeksie szczegółowo uregulowano kryteria dostępności usług mieszkaniowych świadczonych przez agencje na rzecz gospodarstw domowych (art. 127).
Mieszkania pozyskiwane przez społeczne agencje najmu stanowią część
zasobu budownictwa społecznego (art. 4 § 2 oraz art. 140). W Kodeksie
określono zasady, na których rząd regionalny w ramach możliwości budżetowych udziela społecznym agencjom najmu wsparcia finansowego na
remont udostępnianych przez nie mieszkań oraz na pokrycie kosztów napraw w mieszkaniach i kosztów działania agencji – w tym wynagrodzenia
personelu oraz zaległości w czynszu23 (art. 125). Wprowadzono możliwość
udzielenia wsparcia finansowego gospodarstwom domowym, właścicielom
23 Wysokość

czynszu jest negocjowana między instytucją działającą w formie społecznej agencji najmu a właścicielem mieszkania, lecz nie może przekraczać progów
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pustostanów – na remont tych lokali, w celu ich wynajmu agencjom (art.164
§ 2). Zwrócono uwagę na potrzebę przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w dostępie do usług mieszkaniowych świadczonych przez agencje
(art. 202 § 2). Umożliwiono tworzenie organizacji zrzeszających agencje na
terenie Regionu Stołecznego Brukseli (art. 128 bis). Przedstawiciel agencji
zasiada w Radzie Doradczej ds. mieszkalnictwa oraz odnowy miejskiej Regionu Stołecznego Brukseli (art. 93).
Podobnie jak w przypadku Regionu Walońskiego, agencje mogą przejmować w zarząd pustostany (art. 17). Organizacje działające w formie społecznych agencji najmu znacznie częściej (60% mieszkań) wynajmują mieszkania
od prywatnych właścicieli w celu ich podnajęcia osobom o niskich dochodach
niż przejmują te mieszkania w zarząd (40% mieszkań)24. Dochody lokatorów
kontrolowane są co roku [tamże].
W regionie tym organizacje działające w formie społecznych agencji najmu
mogą prowadzić działalność na terenie całego regionu (w Walonii i Flandrii –
jedynie na wyznaczonym terenie określonej gminy lub związku międzygminnego) [Baromètre 2014: 43].
W odróżnieniu od rozwiązań przyjętych w Walonii i we Flandrii, w Regionie Stołecznym Brukseli organizacje działające w formie społecznych agencji najmu nie podlegają kontroli żadnej „pośredniej” instytucji, poza rządem
regionalnym (l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement
– AATL) [tamże]. Jednak warto zauważyć, że kontrola działalności społecznych agencji najmu w Regionie Stołecznym Brukseli, przeprowadzona w 2011
roku przez Trybunał Obrachunkowy, wykazała wiele uchybień w przestrzeganiu przez agencje regulacji zawartych w Kodeksie [Le subventionnement 2012].
Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprzestrzegania regulacji co do składu
rady nadzorczej społecznych agencji najmu (brak reprezentanta rządu federalnego). Kolejne uchybienia związane były z brakiem powiązań sieciowych
z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej oraz gminami, na których terenie działały społeczne agencje najmu. Zwrócono uwagę na brak powiązania
kwoty subwencji z typem mieszkań oferowanych przez organizacje działające
w formie społecznych agencji najmu oraz z obciążeniem pracą ich personelu.
Niedostateczna okazała się kontrola stanu i jakości mieszkań podnajmowanych
przez te organizacje.
wyznaczonych przez władze regionalne, a określanych według kryterium liczby pokoi.
Średnio poziom czynszu jest niższy o ok. 30% od rynkowego.
24 Wypowiedź Pierre’a Denisa, dyrektora Agence Immobilière Sociale Logement
pour Tous, w czasie wizyty studyjnej w Belgii w dniach 27-29 września 2015 r.
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3. Zasady działalności społecznych agencji najmu
– przykład Flandrii

Działalność w formie społecznych agencji najmu jest podejmowana w trzech
belgijskich regionach: Stołecznym Brukseli, Walońskim oraz Flamandzkim
(gdzie rozwija się najsilniej).
W Regionie Stołecznym Brukseli działalność w formie społecznych agencji
najmu prowadzą 22 organizacje, które uzyskały zezwolenie władz regionalnych
i mają prawo do subwencji [Baromètre 2014: 43]. W 2010 roku zarządzały zasobem 2776 mieszkań [Le subventionnement 2012: 19]. Przyrost zasobu w stosunku do poprzedniego roku kształtuje się na poziomie 200 mieszkań25.
Z kolei w Walonii w 2012 roku działało 25 organizacji w formie społecznych
agencji najmu, zarządzały zasobem ok. 1 216 mieszkań [Minet 2012]. Obecnie
działa ich 30. Liczba zarządzanych przez nie mieszkań wzrosła do 5 000, a przyrost w stosunku do poprzedniego roku sięga 400 mieszkań26. Organizacje działające w formie społecznych agencji najmu wykazują się większą niż instytucje
budownictwa publicznego efektywnością w zakresie pozyskiwania nowych lokali mieszkalnych na cele zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich
dochodach. Odnoszą także sukcesy w ograniczaniu zadłużania się lokatorów.
Problem ten dotyczy ok. 3% lokatorów mieszkań oferowanych przez społeczne
agencje najmu oraz ok. 20-25% lokatorów instytucji budownictwa publicznego
[tamże]. W literaturze poświęconej tematyce mieszkaniowej zwraca się uwagę
na problemy strukturalne, administracyjne oraz finansowe działalności organizacji w formie społecznych agencji najmu w tym regionie Belgii [Ben Achour
2009]. Agencje te można powoływać jedynie w gminach zamieszkanych przez
więcej niż 50 000 mieszkańców. Środki budżetowe rządu walońskiego pozwalają na dotowanie jedynie 250 mieszkań rocznie [tamże].
Niżej – jako najbardziej reprezentatywny – przybliżę flamandzki model społecznej agencji najmu (SVK).
Celem działania flamandzkich organizacji angażujących się w społeczne
pośrednictwo najmu w formie agencji społecznych jest pośrednictwo między właścicielami mieszkań na wynajem w zasobie prywatnym (o odpowiednim standardzie mieszkaniowym) a osobami o niezaspokojonych potrzebach
mieszkaniowych. Organizacje te wynajmują prywatne mieszkania czynszowe
25 Wypowiedź

Pierre’a Denisa, dyrektora Agence Immobilière Sociale Logement
pour Tous, w czasie wizyty studyjnej w Belgii w dniach 27-29 września 2015 r.
26 Wypowiedź Stéphana Gerarda, dyrektora Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg oraz działacza UWAISa w czasie wizyty studyjnej w Belgii w dniach 27-29
września 2015 r.
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w celu ich podnajęcia lokatorom o niskich dochodach [De Decker 2012: 5].
Działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych prowadzi do
poprawy dostępności mieszkań oraz utrzymywania się w nich gospodarstw
domowych o niskich i/lub niestabilnych dochodach. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się następujące szczegółowe cele społecznego pośrednictwa najmu
w formie społecznych agencji najmu: 1. powiększenie liczby mieszkań dostępnych cenowo dla osób o niskich dochodach, 2. zapewnienie dobrego standardu podnajmowanych mieszkań, 3. zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
osób o niskich dochodach po przystępnej cenie oraz 4. połączenie działań na
rzecz wspierania zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych z działaniami na rzecz
włączenia społecznego (inkluzji społecznej) osób o niskich dochodach [tamże: 7].
Działalność tych organizacji prowadzi do rozwoju horyzontalnego ujęcia polityki mieszkaniowej, „współpracującej” m.in. z polityką społeczną, oraz do wytworzenia interdyscyplinarnych sieci instytucji działających w ramach lokalnej
polityki publicznej.
Wynajmujący (osoby fizyczne – ok. 90%, osoby prawne – w tym: organizacje
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje budownictwa
społecznego), wyrażając zgodę na niższą niż rynkowa cenę czynszu, zyskują ze
strony najemców dziewięcioletnią gwarancję comiesięcznego uiszczania opłat
za mieszkanie (czynszu i opłat eksploatacyjnych) oraz zachowania mieszkania
w dobrym stanie (zabezpieczenie przed ewentualnym zniszczeniem mienia
przez podnajmującego). W związku z remontem mieszkania wynajmujący może
ubiegać się o ulgi podatkowe (np. z tytułu zwiększenia energooszczędności budynku mieszkalnego). Wynajmujący nie może wskazywać lokatorów. Najemca
(organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna) oferuje subsydia i wsparcie
prawno-organizacyjne właścicielom prywatnych mieszkań czynszowych wymagających remontu. Organizacja odpowiada za dobór lokatorów i zarządzanie nieruchomością. Zajmuje się przygotowaniem umów najmu i podnajmu,
regulacją czynszu (którego wysokość może podlegać renegocjacji co trzy lata)
i opłat mieszkaniowych, kwestią kaucji, ubezpieczeniem na wypadek pożaru,
inwentaryzacją mienia oraz jego naprawami i konserwacją. Najemca wspiera
także podnajmującego w zakresie pracy socjalnej (w ramach interdyscyplinarnych zespołów, we współpracy z podmiotami trzecimi, w tym instytucjami
pomocy społecznej). Podnajmujący uzyskuje stabilną umowę podnajmu (na
okres dziewięciu lat), pozwalającą na realizowanie projektów jego reintegracji
społecznej, partycypuje w opłatach mieszkaniowych, jest objęty poradnictwem
w zakresie najmu oraz mediacją w zakresie stosunków lokatorskich. Spory pomiędzy stronami (wynajmującym, najemcą oraz podnajmującym) rozstrzyga
sąd polubowny (conciliation court).
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Przeciętny poziom czynszu w mieszkaniach podnajmowanych przez organizacje działające w formie społecznych agencji najmu jest niższy niż ceny
rynkowe najmu, ale wyższy niż ceny najmu mieszkań w zasobie budownictwa
społecznego [tamże: 8]. Jednak w przypadku Flandrii różnica ta może być pokrywana przez dodatek mieszkaniowy [tamże].
Dobór lokatorów odbywa się na podstawie punktowego systemu oceny ich
sytuacji dochodowo-mieszkaniowej. Do kryteriów podstawowych należą: niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, niski dochód, dziecko na utrzymaniu,
wypowiedzenie umowy najmu w dotychczasowym mieszkaniu. Do kryteriów
dodatkowych zalicza się czas oczekiwania na liście mieszkaniowej oraz lokalne
umowy z miastem [tamże].
Tabela 2. Przykładowy wzór punktacji
stosowany przy doborze lokatorów do mieszkań
udostępnianych przez organizacje
działające w formie społecznych agencji najmu (SVK)
Wskaźnik sytuacji mieszkaniowej

Liczba
punktów

Bezdomność

Brak lokalu mieszkalnego lub schronienia

20

Pobyt w więzieniu lub w schronisku dla bezdomnych

17

Pobyt w ośrodku dla uchodźców, tymczasowym miejscu
zamieszkiwania (w tym w hostelu)

17

Zamieszkiwanie u przyjaciół lub rodziny
(w związku z utratą mieszkania)

17

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

11

Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego w terminie krótszym niż
trzy miesiące

17

Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego w terminie dłuższym niż
trzy miesiące

14

Kemping

Zamieszkiwanie na polu kempingowym

17

Substandard mieszkaniowy oraz przeludnienie

Mieszkanie substandardowe, niespełniające norm budowlanych

20

Mieszkanie substandardowe, ale spełniające normy budowlane

14

Substandard mieszkaniowy

11

Mieszkanie przeludnione

20
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Lokal mieszkalny niedostosowany do potrzeb i składu gospodarstwa
domowego, bez decyzji o jego opuszczeniu

17

Lokal mieszkalny niedostosowany do potrzeb i składu gospodarstwa
domowego

14

Koszt mieszkania/Dostępność cenowa mieszkania

Wydatki na mieszkanie przekraczają 50% dochodu rozporządzalnego
gospodarstwa domowego

14

Wydatki na mieszkanie przekraczają 35% dochodu rozporządzalnego
gospodarstwa domowego, ale są niższe niż 50% dochodu
rozporządzalnego gospodarstwa domowego

11

Osoby młode

Osoby usamodzielniające się, opuszczające zinstytucjonalizowane
formy zamieszkiwania

17

źródło: [tamże: 9].

Usługi świadczone przez organizacje działające w formie społecznych
agencji najmu uzupełniają system mieszkalnictwa społecznego, który w niedostatecznym stopniu odpowiada na potrzeby mieszkaniowe osób zagrożonych bezdomnością oraz bezdomnych. Znaczna część beneficjentów usług
organizacji działających w formie społecznych agencji najmu to osoby bezdomne: we Flandrii w 2009 roku było nimi ok. 30% nowych lokatorów. Jednak w niektórych miastach odsetek ten sięgał nawet 90% (2012 r., Gandawa)
[tamże: 8]. W związku z odejściem w 2007 roku od regionalnie ustalanych
zasad doboru lokatorów akcentowane jest ryzyko pomijania osób w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej i społeczno-dochodowej w przydziale podnajmowanych mieszkań.
Odnosząc się do lokatorów, warto zauważyć, że traktują oni mieszkania
udostępnione przez organizacje działające w formie społecznych agencji najmu
jako mieszkania przejściowe. Około 30% z nich przeprowadza się do budownictwa społecznego [Silkens 2008].
W 2009 roku w formie społecznych agencji najmu działało we Flandrii
51 organizacji, większość (44) było subsydiowanych przez władze flamandzkie.
Organizacje subsydiowane wynajmowały wówczas ok. 4 600 mieszkań, w 2011
liczba ta wzrosła do 5800. Organizacje prowadzące działalność w formie społecznych agencji najmu są bardzo zróżnicowane pod względem zasięgu prowadzonej działalności. W 2009 roku przeciętnie zarządzały 96 mieszkaniami, ale
największa z nich – ponad 500 mieszkaniami [De Decker 2013].
Interesujące wydają się wnioski z badań ewaluacyjnych oceny działalności
w formie społecznych agencji najmu z perspektywy współpracujących z nimi
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właścicieli mieszkań [De Decker 2009]. Według ankiety przeprowadzonej
w 2007 roku na zlecenie Ministerstwa ds. Mieszkalnictwa, Flamandzkiej Administracji Mieszkaniowej oraz reprezentantów organizacji działających w formie
społecznych agencji najmu wynajmujący to osoby starsze (36,5% powyżej 65
roku życia) [tamże: 219]. Środki z najmu stanowiły uzupełnienie stosunkowo
niskich dochodów z pracy lub emerytury.
Wielu wynajmujących posiadało więcej niż jedno mieszkanie do wynajęcia. W tym przypadku mieszkania oferowane organizacjom pozarządowym
były często tymi trudniejszymi do wynajęcia na rynku najmu. Wynajmujący
wskazywali, że decyzja o współpracy z organizacjami działającymi w formie
społecznych agencji najmu była podyktowana przede wszystkim względami
bezpieczeństwa najmu (gwarancje: systematycznych opłat, znalezienia podnajmującego, zachowania dobrego stanu mieszkania). Warto zauważyć, że
w przypadku Flandrii motywem współpracy nie były cele społeczne. Niektórzy wynajmujący wprost stwierdzali, że mieszkania wynajmowane w ramach
współpracy z organizacjami działającymi w formie społecznych agencji najmu
są stare, niskiej jakości i generowałyby niski dochód także na rynku otwartym.
Współpraca ułatwia ich stabilny wynajem.
Jedynie niewielka część ankietowanych zwróciła uwagę na problemy związane z tą współpracą. Wśród przywoływanych trudności wskazywano na zaleganie podnajmującego i najemcy z opłatami za mieszkanie.
Wynajmujący nie zgłaszali niezadowolenia z powodu regulacji dotyczących standardu mieszkaniowego. Regulacje te wynikają bardziej z prawa
regionalnego (flamandzkiego) niż z ustawodawstwa federalnego. W przypadku pierwszego przyjęto zasady minimalnego standardu mieszkaniowego.
Możliwe jest przeprowadzanie inspekcji w celu weryfikacji przestrzegania
tych norm. W odniesieniu do regulacji federalnych normy dotyczące jakości mieszkania są negocjowane między wynajmującym i najemcą. Federalne
instytucje publiczne nie są uprawnione do przeprowadzania kontroli jakości
wynajmowanych mieszkań.
Właściciele mieszkań na wynajem podkreślali zadowolenie z powodu profesjonalizmu oraz dostępności pracowników organizacji, z którymi współpracowali. Część z nich podnosiła jednak problem zbyt niskiego poziomu czynszów.
Aspekt ten był wskazywany przy pytaniach o praktyki poprawiające – zdaniem
wynajmujących – jakość współpracy z organizacjami działającymi w formie
społecznych agencji najmu. Proponowali oni wprowadzenie dodatkowych zachęt (w postaci ulg podatkowych w podatku od nieruchomości lub grantów na
remont mieszkania) do współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność
w formie społecznych agencji najmu.
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Podsumowanie

Działalność aktorów społecznych związanych z mieszkalnictwem w formie
społecznych agencji najmu rozwija się w Belgii od lat 70. XX wieku. Inicjatywy
w tym zakresie podejmują zarówno organizacje pozarządowe non profit, jak
i instytucje publiczne (instytucje pomocy społecznej, władze miejskie, władze
prowincji, przedstawiciele władzy regionalnej itp.). Rozwiązania przyjmowane
w każdym z trzech belgijskich regionów do pewnego stopnia się różnią. W każdym regionie obowiązują odrębne regulacje prawne (kodeksy mieszkaniowe
oraz akty szczegółowe) dotyczące społecznych agencji najmu. W związku z tym
w każdym regionie nieco inaczej określono cele tego rozwiązania, jego strukturę czy powiązanie z innymi instytucjami wielosektorowej i sieciowej (ważną rolę przypisuje się stosowaniu koncepcji good governance27 w zarządzaniu
mieszkalnictwem) polityki mieszkaniowej. Z pewnym uproszczeniem strukturę otoczenia instytucjonalnego belgijskiego modelu społecznych agencji najmu
można przedstawić jak na schemacie 1. (s. 45).
Rozwiązanie to stanowi odpowiedź na lukę w systemie mieszkaniowym,
przejawiającą się małym zasobem mieszkań na wynajem (prywatnych i publicznych). Jest postrzegane jako instrument dostosowania tego systemu do
nowych zjawisk społecznych, związanych z przemianami życia rodzinnego
(wzrost liczby gospodarstw domowych, osłabienie więzi rodzinnych), przemianami rynku pracy (np. pojawienie się kategorii tzw. pracujących biednych) oraz
mobilnością przestrzenną pracowników (np. praktyki dyskryminacyjne wobec
migrantów na rynku nieruchomości).
Poszczególne organizacje zajmujące się społecznym pośrednictwem najmu
nieco inaczej definiują odbiorów świadczonych usług mieszkaniowych. Działalność organizacji w formie społecznych agencji najmu uzupełnia instrumentarium belgijskiej polityki publicznej (mieszkaniowej, miejskiej, społecznej)
i przyczynia się do łagodzenia procesu „prekaryzacji mieszkaniowej”.
Podsumowując doświadczenia belgijskie, można wyróżnić kilka modeli
społecznego pośrednictwa najmu w formie agencji społecznych. W tym celu
można przyjąć takie kryteria, jak: kryterium odbiorcy-beneficjenta usług instytucji podejmujących działania społecznego pośrednictwa najmu, kryterium
instytucji pełniącej funkcje pośrednika w najmie społecznym oraz roli tej formy działalności w systemie mieszkaniowym. Nie wyróżniono kryterium usług
wspierających reintegrację społeczną lokatora – usługi te są zapewniane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, we wszystkich omówionych
w rozdziale działaniach związanych ze społecznym pośrednictwem najmu.
27 Więcej

o koncepcji good governance: [Kisielewicz 2009: 7-9].
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Schemat 1. Belgijski model społecznych agencji najmu
źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na kryterium odbiorcy-beneficjenta usług instytucji podejmujących działania społecznego pośrednictwa najmu można zidentyfikować
w Belgii co najmniej dwa obszary działalności w zakresie nas interesującym:
1. wspieranie osób wychodzących z bezdomności oraz 2. wspieranie osób
o niskich i/lub niestabilnych dochodach.
Wiele belgijskich organizacji działających w formie społecznej agencji najmu
skupia się na wspieraniu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób doświadczających najbardziej dotkliwych form wykluczenia społecznego, w tym bezdomności. Jest to uzasadnione barierami w ich dostępie do zasobu budownictwa
społecznego oraz do prywatnego rynku najmu. Jednak w ostatnich latach obserwuje się – krytykowane przez część badaczy związanych z profilaktyką bezdomności (np. [De Decker 2011]) – odchodzenie od profilowania tej formy działalności jako instrumentu polityki socjalnej ukierunkowanego przede wszystkim
na bezdomnych. Nadaje się mu szersze znaczenie, obejmując omawianymi
usługami mieszkaniowymi grupy ludności o niskich i/lub niestabilnych dochodach. Wydaje się, że przy zachowaniu rozwiązań włączających osoby bezdomne
w krąg beneficjentów usług mieszkaniowych społecznych agencji najmu działanie to pozwala na uniknięcie stygmatyzacji społecznej („mieszkania dla zmarginalizowanych”) oraz wzmacnia jego legitymację społeczną.
Z kolei, przyjmując kryterium instytucji pełniącej funkcje pośrednika
w najmie społecznym, można wyróżnić co najmniej dwa rozwiązania. Jest to
działalność: 1. organizacji pozarządowych, pozyskujących mieszkania w sektorze prywatnym (i w zasobie budownictwa społecznego) oraz 2. instytucji
publicznych, pozyskujących lokale mieszkalne w zasobie społecznego budownictwa mieszkaniowego i w zasobie prywatnym.
W niektórych regionach Belgii (Bruksela) aktualne ustawodawstwo mieszkaniowe zawęża zakres podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności
w formie społecznej agencji najmu – dającej prawo do wsparcia finansowego ze
strony władz regionalnych – do organizacji pozarządowych non profit. Z kolei
organizacje te muszą wykazać się współpracą z lokalnymi instytucjami publicznymi związanymi z mieszkalnictwem.
Jednak w rozwoju tej inicjatywy historycznie ważną rolę odegrały instytucje
pomocy społecznej. W związku z tym wiele ośrodków pomocy społecznej –
bazując na własnym zasobie mieszkaniowym – prowadziło i nadal prowadzi
działania w tej formie. Co więcej, w Walonii społeczne organizacje mieszkaniowe (les Sociétés de logement social – SLSP) także mogą działać w formie społecznych agencji najmu, m.in. wykorzystując zasób budownictwa społecznego
i zachowując uprawnienie do subwencji regionalnych. Wydaje się, że wielość
tych rozwiązań świadczy o dążeniu do elastycznego dostosowania się aktorów
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i instrumentów belgijskiej polityki publicznej do lokalnych sieci instytucjonalnych oraz potrzeb społecznych.
Odnosząc się do kryterium roli tej formy działalności w systemie mieszkaniowym, można zauważyć, że w przypadku belgijskich instytucji społecznego
pośrednictwa najmu występują co najmniej dwa rozwiązania. Mianowicie, aktorzy społeczni działający w formie społecznych agencji najmu występują jako:
1. strona podażowa na rynku mieszkaniowym (housing providers) oraz 2. instrument polityki społecznej (welfare institution). W przypadku umiejscowienia
działalności w formie społecznych agencji najmu w systemie polityki społecznej
pojawia się ryzyko zadłużania się instytucji pomocy społecznej z tytułu konieczności regulowania zaległości czynszowych lokatorów (i innych dodatkowych
kosztów, związanych np. ze zniszczeniem mieszkania) [De Decker 2013].

Rekomendacje dla Polski

Nawiązując do wyżej przedstawionych doświadczeń belgijskich, można zauważyć, że niektóre mogłyby zostać wykorzystane w warunkach polskich.
1. Warto – na wzór flamandzki – powołać sieć organizacji wspierających
rozwój działalności w formie społecznych agencji najmu. W tym celu można
wykorzystać doświadczenia instytucji o zasięgu regionalnym, np. Pomorskiego
Forum Wychodzenia z Bezdomności oraz organizacji lokatorskich. Organizacje te mogłyby współpracować z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
2. Działalność społecznego pośrednictwa najmu powinna być ukierunkowana na rozwój podaży mieszkań na wynajem o cenie niższej niż rynkowa,
m.in. poprzez włączanie do oferty rynkowej pustostanów, mieszkań wymagających remontu oraz mieszkań spoza zasobu prywatnych mieszkań czynszowych (np. lokatorskie spółdzielcze, niewykorzystane mieszkania komunalne).
W związku z tym warto – na wzór belgijski – przyjąć normy jakości mieszkań
udostępnianych w ramach działania społecznych agencji najmu. Normy te powinny stanowić zabezpieczenie przed rozwojem segmentu substandardowego
rynku najmu. Warto także uregulować najem zbiorowy, który obecnie upowszechnia się na rynku mieszkaniowym (zwłaszcza w odniesieniu do ludzi
młodych o niestabilnym zatrudnieniu).
3. Ważnym elementem działalności w formie społecznej agencji najmu jest
wsparcie lokatora – w zależności od potrzeb – usługami aktywizacji społeczno-zawodowej. W związku z tym należy określić, która z instytucji pełniłaby tę
funkcję, w ramach jakiej kadry (np. pracownik socjalny, doradca zawodowy,
psycholog) i jak byłby opłacany pracownik ją realizujący.
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4. Wydaje się, że – podobnie jak w regulacjach belgijskich – podmiotami
prowadzącymi działalność w formie społecznych agencji najmu powinny być
organizacje pozarządowe. Powinny one być zobligowane do ścisłej współpracy
z innymi aktorami lokalnej, wielosektorowej polityki mieszkaniowej.
5. Przy projektowaniu instytucji społecznego najmu wspieranego warto
przywiązywać wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa najmu. Badania
belgijskie dowodzą, że gwarancje terminowej zapłaty czynszu dla właściciela
mieszkania są istotnym argumentem na rzecz nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w formie społecznych agencji najmu.
W tym celu należy wskazać instytucję odpowiedzialną za pokrywanie kosztów zaległości w czynszu oraz zniszczeń w mieszkaniu, np. specjalny fundusz
wynajmu mieszkań.
6. Analizując rozwiązania belgijskie, można wyróżnić co najmniej dwa
sposoby organizacji instytucjonalno-finansowej działań w formie społecznych
agencji najmu:
a) organizacje pozarządowe działające w formie społecznych agencji najmu powinny otrzymywać subwencje od województw na pokrywanie kosztów
zaległości lokatorów w czynszu oraz ewentualnych zniszczeń w mieszkaniu28.
W związku z tym województwa powinny – na wzór belgijski – określać liczbę
praktyk w formie społecznej agencji najmu w zależności od swoich możliwości finansowych. Wojewoda powinien pełnić funkcję kontrolną wobec organizacji pozarządowych działających w formie społecznych agencji najmu,
powinien wydawać uprawniające do subwencji zezwolenia na prowadzenie
tej działalności),
b) wskazanie niezależnej instytucji, która sprawowałaby kontrolę nad organizacjami działającymi w formie społecznych agencji najmu, wydawałaby pozwolenie na prowadzenie tej działalności oraz przydzielałaby subwencje ze środków
centralnych (instytucja ta mogłaby być wybierana przez województwa).
7. Warto określić czas, na jaki jest przyznawane – uprawniające do subwencji – zezwolenie na prowadzenie działalności w formie społecznej agencji
najmu. Mógłby to być okres pięcioletni (analogicznie jak w Belgii).
8. Z rozwiązań belgijskich można zapożyczyć system punktowy doboru lokatorów do mieszkań oferowanych w ramach usług organizacji pozarządowych
28 W

„Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” uwzględniono działania łagodzące niepewność mieszkaniową. Celem tych działań jest zwiększenie dostępu gospodarstw
domowych do tanich mieszkań na wynajem. Ważną rolę w realizacji tego programu
odgrywa województwo. Tym samym propozycja wpisuje się w obecny kierunek działań
w zakresie mieszkalnictwa.
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działających w formie społecznych agencji najmu. Systemy te powinny być jednak konsultowane z lokalnymi aktorami społecznymi działającymi w zakresie
mieszkalnictwa czy pomocy społecznej. Warto także powiązać je z systemami
przydziału mieszkań komunalnych.
9. Rozwiązania belgijskie – podobnie jak francuskie – pokazują, że warto
wprowadzić instytucję ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania w ramach programów związanych ze społecznym pośrednictwem najmu.
Rozwiązanie to wymagałoby zmian w prawie podatkowym.
10. Na wzór belgijski warto wprowadzić subsydia kosztów remontu mieszkań pozyskanych przez organizacje działające w formie społecznych agencji
najmu. Ich finansowanie (mieszkania te powinny zostać włączone do zasobu
budownictwa społecznego na czas realizacji – w ramach wieloletniej umowy
najmu – celów społecznych polityki mieszkaniowej) może być wspomagane
środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku ze
zmianami wprowadzonymi w 2010 roku przez Komisję Europejską w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1080/2006 [Rezolucja
2010] ze środków unijnych możliwe jest finansowanie budowy oraz remontów
lokali mieszkalnych dla osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej.
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Działalność związana
ze społecznym pośrednictwem najmu we Francji
– innowacja wzmacniająca spójność społeczną

Streszczenie

W rozdziale przybliżono zagadnienie dostosowania polityk mieszkaniowych
państw europejskich do narastającego od lat 80. XX wieku w społeczeństwach
europejskich problemu wykluczenia mieszkaniowego. Na przykładzie doświadczeń
francuskich przybliżono innowacyjne instrumenty polityki mieszkaniowej związane ze społecznym pośrednictwem najmu. Analiza trzech wybranych form społecznego pośrednictwa najmu (samorządowego, rządowego oraz wypracowanego przez
organizacje pozarządowe) pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków. Działania
związane ze społecznym pośrednictwem najmu ułatwiają włączenie prywatnego
rynku mieszkań na wynajem do realizacji społecznych celów polityki mieszkaniowej i stanowią innowacyjny instrument łagodzenia zjawiska segregacji społeczno-przestrzennej w miastach. Rozwiązanie to umożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich i/lub niestabilnych dochodach, zmniejszając ich zagrożenie bezdomnością.
słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, społeczna agencja najmu, innowacyjność, polityka publiczna we Francji
Summary

The subject of this chapter is the response of housing policies in West European
countries to the accelerating (since the ’80) problem of housing exclusion. The
chapter discusses the innovative social policy instruments such as social real estate
agencies (exemplified by the French experience). Analysis of the three selected
forms of social real estate agencies (developed by local authorities, government
and non-governmental organizations) allowed the author to formulate a number
of conclusions. It seems that solutions related to such agencies facilitate achieving
the social objectives of housing policy. They can provide innovative measure to
mitigate the phenomenon of socio-spatial segregation in the urban environment.
Such solutions may enable meeting the housing needs of people with low and/or
unstable income and reducing the risk of homelessness.
key words: housing policy, social rental agency, innovation, public policy in France
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Wprowadzenie

Od lat 80. XX wieku w krajach Europy Zachodniej narasta problem wykluczenia mieszkaniowego. Skłania on aktorów społecznych związanych z polityką
mieszkaniową i miejską do poszukiwania nowych instrumentów, zwiększających dostęp osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej do godnych
warunków mieszkaniowych.
W wielu krajach (np. Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy)
inicjatywy w tym zakresie podjęły organizacje pozarządowe non profit. Wspierane przez władze samorządowe i prywatnych darczyńców, często w ramach
partnerstw publiczno-społecznych, wypracowały szereg instrumentów mających na celu zapewnianie mediacji lokatorskich, budowanie tanich mieszkań
w roli dewelopera społecznego czy najmowanie mieszkań w sektorze prywatnym, by następnie podnajmować je osobom w trudnej sytuacji społecznej
i mieszkaniowej. Ostatnie rozwiązanie określane jest w literaturze poświęconej
polityce mieszkaniowej jako społeczna agencja najmu (ang. Social Rental Agencies). Modelowe cechy takich agencji zostały opisane przez Pascala de Deckera
na przykładzie Belgii [De Decker 2009; De Decker 2012]. W innych krajach
europejskich obserwujemy zróżnicowane działania na rzecz wykorzystania zasobu czynszowych mieszkań prywatnych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich i/lub niestabilnych dochodach. Mają one niektóre cechy
właściwe praktyce belgijskich społecznych agencji najmu.
W tym kontekście interesujące wydają się doświadczenia Francji w łagodzeniu problemów mieszkaniowych poprzez zwiększanie dostępu osób o niskich
i niestabilnych dochodach do mieszkań prywatnych na wynajem. Francuska
polityka mieszkaniowa charakteryzuje się znacznym poziomem wydatków
społecznych oraz innowacyjnością, co przekłada się na zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych ludności. Stanowi przykład wielosektorowej polityki o bogatym instrumentarium [Zubrzycka-Czarnecka 2011] oraz – jak dotąd – znacznej
dostępności i hojności świadczeń mieszkaniowych1. Koszt francuskiej polityki
mieszkaniowej sięga ok. 46 mld euro rocznie (ok. 2% PKB) [Gazzane 2015].
Jednym z instrumentów francuskiej polityki mieszkaniowej, rozwijanym
na szerszą skalę od prawie 10 lat, jest wykorzystanie zasobu mieszkań prywatnych na cele społeczne (w szczególności potrzeb mieszkaniowych osób o niskich
i/lub niestabilnych dochodach, często wykluczonych społecznie). Na potrzeby
rozdziału i w nawiązaniu do literatury francuskiej działania te określam jako
1 Obecnie

we Francji toczą się debaty o reformach francuskiej polityki mieszkaniowej, mających polegać na ograniczeniu hojności oraz dostępności do zasiłku mieszkaniowego APL [Schaeffer 2015].
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społeczne pośrednictwo najmu. Charakterystyczną cechą francuskiej polityki mieszkaniowej i miejskiej jest zróżnicowanie form działań związanych ze
społecznym pośrednictwem najmu. Obejmują one świadczenie usług nie tylko
mieszkaniowych, ale także usług reintegracji społecznej dla osób o niskich i/lub
niestabilnych dochodach. Ich znaczenie we Francji polega przede wszystkim na
wspieraniu realizacji zasady wymieszania społecznego (mixité sociale)2, a także
na łagodzeniu sytuacji nagłych oraz priorytetowych.

1. Miejsce działalności
związanej ze społecznym pośrednictwem najmu
w systemie wynajmu mieszkań prywatnych
osobom o niskich i/lub niestabilnych dochodach

Wykorzystanie prywatnych mieszkań na wynajem do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych o charakterze socjalnym rozwijało się we Francji w kontekście
realizacji gwarantowanego prawa do mieszkania (DALO) [Zubrzycka-Czarnecka
2010], strategii „Najpierw Mieszkanie” (Logement d’abord) oraz sieci zintegrowanych usług dostępu do mieszkania (SIAO – Service intégré de l’accueil et de
l’orientation). W ostatnich latach tematyka działań związanych ze społecznym
pośrednictwem najmu została włączona do dyskursu politycznego w związku
z ustawą Cécile Duflot nr 2013-61 z 18 stycznia 2013 roku o wykorzystaniu
gruntów publicznych na rzecz mieszkalnictwa oraz na rzecz wzmocnienia obowiązku rozwoju budownictwa społecznego [Loi 2013]. Jednym z celów tej ustawy – wyrażonym w art. 17 – było zwiększenie skuteczności realizacji art. 55 ustawy nr 2000-1208 z 13 grudnia 2000 roku o solidarności i rewitalizacji miejskiej
(SRU), określającym minimum 20% mieszkań społecznych3 w całym zasobie
głównych miejsc zamieszkania (les résidences principales) w gminach. Niezrealizowanie ustalonego wskaźnika wiąże się z możliwością nałożenia kary pieniężnej na władze samorządowe4. Jego osiągnięcie wymaga nie tylko rozbudowy
2 Zasada mixité sociale jest obecna we francuskiej polityce mieszkaniowej i miejskiej
od 1982 r. (Raport Dubedouta). W kontekście mieszkaniowym upatruje ona źródło
problemów miejskich w typie zabudowy i rozmieszczenia przestrzennego. Celem zasady w mieszkalnictwie jest przeciwdziałanie mieszkaniowej segregacji przestrzennej.
3 Ustawa z 2013 r. podniosła kwotę mieszkań społecznych z 20 do 25% i określiła
czas jej realizacji na 2025 rok.
4 Kary te okazywały się mało skuteczne. Wnioski z badań ewaluacyjnych [np. Bilek
i in. 2009] wskazywały na potrzebę zaostrzenia dolegliwości sankcji finansowych. Zostały one uwzględnione w ustawie z 2013 r. (np. wprowadzono możliwość pięciokrotnego zwiększenia kary finansowej).
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zasobu mieszkań w budownictwie społecznym, ale także włączenia prywatnych
mieszkań czynszowych do realizacji społecznych celów mieszkalnictwa. Zasób
mieszkań społecznych o umiarkowanych czynszach (HLM – Habitation à loyer
modéré) nie wystarczy bowiem do tego, by podołać temu wyzwaniu. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich i średnich dochodach odbywa
się zatem także w ramach prywatnego zasobu mieszkań czynszowych. W 2013
roku wielkość zasobu takich mieszkań szacowano ogółem na 6,3 mln [Chapelon, Laporte, Massin 2013: 40]. Oceniając znaczenie działań społecznego pośrednictwa najmu na rynku mieszkaniowym, należy zauważyć, że mieszkania
podnajmowane lokatorom socjalnym stanowią niewielki odsetek prywatnego
zasobu mieszkaniowego. Brakuje szerszej wiedzy (np. informacji zbiorczych)
o liczbie tych mieszkań czy bardziej szczegółowej charakterystyki ich lokatorów.
Podejmując próbę określenia skali tych działań, należy zauważyć, że jest to
instrument uzupełniający programy budownictwa społecznego. Zasób społecznych mieszkań czynszowych we Francji (przede wszystkim budowanych i zarządzanych przez organizacje HLM) jest szacowany na 5,4 mln [tamże]. Jednak
w związku z kryzysem mieszkaniowym, wydłużającymi się kolejkami do przydziału mieszkań typu HLM (w 2014 r. ok. 1,8 mln osób oczekiwało na przydział
mieszkania w budownictwie społecznym [Raport 2015: 11]) oraz niskim poziomem rotacji lokatorów w zasobie budownictwa społecznego (ok. 10% rocznie
[Chapelon, Laporte, Massin 2013: 40]) francuski rząd postrzega sektor prywatny
jako niezbędny instrument polityki mieszkaniowej, umożliwiający zwiększenie
podaży mieszkań czynszowych dostępnych dla osób o niskich dochodach.
Warto zauważyć, że działania związane ze społecznym pośrednictwem najmu we Francji wpisują się w krajobraz istniejących wcześniej praktyk i instytucji.
Tabela 1. Najważniejsze działania instytucji publicznych we Francji
w zakresie wykorzystania czynszowego zasobu prywatnego mieszkań
na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności o niskich dochodach
1. Zawieranie umów
z wynajmującym –
właścicielem mieszkań
czynszowych w sektorze
prywatnym przez instytucje
publiczne (conventionnement du
5
parc privé)
5 Instytucja

W wyniku tych umów wynajmujący uzyskuje preferencyjne kredyty (np. na remont mieszkań) lub
subwencje z Krajowej Agencji na rzecz Poprawy
Warunków Mieszkaniowych (ANAH)5, w zamian
za co zobowiązuje się do wynajmowania mieszkania po cenach niższych niż rynkowe przez okres
do dziewięciu lat.

umów ANAH funkcjonuje od października 2006 r. Właściciel mieszkania zobowiązuje się przez okres od 6 do 9 lat wynajmować mieszkanie osobom o niskich
dochodach, po określonej, niższej niż rynkowa, cenie, w zamian za ulgi podatkowe,
ewentualne subwencje remontowe oraz gwarancje lokatorskie.
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Według danych z raportu O sytuacji mieszkaniowej
Fundacji abbé Pierre’a z 2014 roku [Raport 2014a]
we Francji w 2006 roku liczba mieszkań prywatnych,
wynajmowanych po cenach niższych niż rynkowe,
objętych umowami z ANAH, sięgała 38 682. Jednak w kolejnych latach obserwowano zmniejszanie
się tego segmentu podaży mieszkań prywatnych na
wynajem, dostępnych dla osób o niskich dochodach.
Największy spadek odnotowano w 2011 roku (o 44%
w stosunku do poprzedniego roku). W 2012 zasób
ten sięgał już tylko 6201 mieszkań6. Sytuacja ta była
związana z reorientacją subwencji ANAH w 2011
roku. Zostały one w większym stopniu skierowane
do publicznego sektora mieszkań czynszowych oraz
ukierunkowane na inwestycje związane z gruntownym remontem mieszkań.
Ponadto należy zauważyć, że w omawianej kategorii mieszkań niewielki udział mają te o najniższym
czynszu – LCTS7 (2024 mieszkania w 2006 r., 2459
w 2007 r., 2932 w 2008 r., 3338 w 2009 r., 2845 w 2010
r., 1741 w 2011 r. oraz 655 w 2012 r.).
2. Zakup przez instytucje
publiczne mieszkań w sektorze
prywatnym, od deweloperów,
z przeznaczeniem na
zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych osób
o niskich dochodach oraz
udowa mieszkań czynszowych
przez deweloperów

67

6 Dane

W planie antykryzysowym z 2008 roku prezydent
Francji Nicolas Sarkozy zapowiadał zakup od deweloperów 30 000 mieszkań, które miały zostać włączone do zasobu budownictwa społecznego [Lattard
2008; Zubrzycka-Czarnecka 2009].
W związku z rosnącym popytem na mieszkania
czynszowe wielu deweloperów (promoteurs immobiliers) włączyło do swojej oferty budowę mieszkań na
wynajem. Na przykład Akerys – ok. 15 000 umów
najmu podpisanych w 2005 r., ok. 6000 ofert najmu
rocznie [Akerys 2015]; Monné-Decroix – 5630 ofert
najmu rocznie [Monné-Decroix 2015], Nexity (jego
filia, Lamy, jest liderem prywatnych mieszkań na wynajem dla studentów – zasób 11 000 mieszkań we

dla innych lat: 2007 r. – 33 696 mieszkań, 2008 r. – 25 997, 2009 r. – 37 722,
2010 r. – 29 692, 2011 r. – 11 112.
7 Ten typ mieszkań (LCTS – Logement Conventionné Très Social) pod wieloma
względami różni się od polskich lokali socjalnych. Są to mieszkania w sektorze prywatnym, których właściciele podpisali umowę z Krajową Agencją na rzecz Poprawy
Warunków Mieszkaniowych. Lokatorzy są wskazywani przez prefekta lub przez wynajmującego – muszą spełniać kryteria dochodowe (określane co roku w drodze dekretu)
i nie mogą być członkami rodziny wynajmującego.
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Francji oraz ważnym aktorem na rynku mieszkań na wynajem) – ogółem 27 800 umów najmu
w 2007 roku [Lamy 2015]. Jednakże firmy deweloperskie prowadzą restrykcyjną selekcję lokatorów 8 ze względu na kryteria dochodowe i stabilność zatrudnienia.
Jak dotąd oferty najmu prezentowane przez deweloperów zaspokajają potrzeby mieszkaniowe jedynie
średnio i wysoko zarabiających Francuzów.
3. Wprowadzenie instytucji
Funduszu Gwarancji
Lokatorskich

891011

8 Por.

Innym instrumentem zaproponowanym przez władze publiczne na rzecz zwiększenia zasobu prywatnych mieszkań czynszowych na wynajem jest
Fundusz Gwarancji Lokatorskich (GRL)9, mający
docelowo zastąpić instrument LOCA-PASS. Został
ustanowiony w grudniu 2007 roku na mocy porozumienia między państwem i federacją instytucji
opłacających tzw. 1% logement10 – Unią Ekonomii
Społecznej na rzecz Mieszkalnictwa (l’UESL) [Björner 2008: 49]. Działa na zasadzie ubezpieczenia na
wypadek niepłacenia czynszu przez lokatora, gwarantując zapłatę zaległego czynszu i opłat mieszkaniowych przez cały okres najmu oraz obejmując
współpracę z pracownikiem socjalnym na wypadek
nagłych zdarzeń losowych w życiu lokatora. Lokator
mający gwarancję lokatorską nie jest już zobowiązany do płacenia kaucji. Warunkiem otrzymania gwarancji dla właściciela jest podpisanie odpowiedniej
umowy ubezpieczeniowej z instytucją ubezpieczeniową uprawnioną do udzielania GRL11. Z kolei
lokator, aby objęło go ubezpieczenie, musi spełniać

dokumenty niezbędne do wynajmu mieszkania: [Monné-Decroix 2015].
mocy ustawy Alur z 24 marca 2014 r. na rzecz dostępności do mieszkania i rewitalizacji miejskiej, od 1 stycznia 2016 r. rozwiązanie to zostanie zastąpione instytucją
powszechnego ubezpieczenia lokatorskiego (système de garantie universelle de loyers).
10 Podatek ten, wprowadzony we Francji w 1953 r. – określany jako 1% logement,
Akcja Mieszkaniowa (Action Logement) bądź Udział Pracodawców w Wysiłku na rzecz
Budownictwa Mieszkaniowego (1% employeur lub PEEC) – jest obowiązkowy dla
przedsiębiorstw prywatnych działających poza sektorem rolniczym, zatrudniających
więcej niż 20 pracowników. Jego wysokość sięga obecnie 0,45% funduszu płac z roku
poprzedniego. Jest opłacany do 31 grudnia każdego roku.
11 Są to instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, które zawarły umowę ze Stowarzyszeniem na rzecz Dostępu do Gwarancji Lokatorskich (APAGL).
9 Na

Działalność związana ze społecznym pośrednictwem najmu we Francji…

59

następujące warunki: ponosić duży wydatek mieszkaniowy (stosunek czynszu do dochodów od 33 do
50%), mieć niestabilne zatrudnienie (contrat de travail précaire) oraz nie wykazywać zdolności do wpłacenia kaucji [tamże: 50]. W literaturze przedmiotu
wskazuje się na małą znajomość tego rozwiązania
wśród lokatorów i właścicieli mieszkań na wynajem
oraz na małe nim zainteresowanie ze strony ostatnich. Ponadto gwarancja GRL przysługuje dotąd
dość małej grupie lokatorów. Ostatnie propozycje
rządowe zmierzają do uczynienia z tego rozwiązania
uniwersalnej gwarancji lokatorskiej dzięki rozszerzeniu kręgu jego adresatów.
4. Instytucja solidarnej
własności

20 marca 2009 roku wprowadzono instytucję solidarnej własności [Boutin 2009].To rozwiązanie zachęcające właścicieli mieszkań w starej lub nowej zabudowie mieszkaniowej do przeniesienia na okres od 15
do 30 lat prawa do korzystania i czerpania pożytków
z mieszkania (ususfructus) na rzecz określonej organizacji pozarządowej lub organizacji HLM, które
następnie wynajmą mieszkanie osobom o niskich
dochodach. Zachętą mają być ulgi podatkowe oraz
możliwość skorzystania z preferencyjnych pożyczek
PLA lub PLUS.

źródło: opracowanie własne.

Przechodząc do omówienia działań francuskich instytucji publicznych
skierowanych bezpośrednio do osób o niskich dochodach i w trudnej sytuacji
mieszkaniowej, należy podkreślić, że były one podejmowane sporadycznie od
lat 70. XX wieku. W 1977 roku wprowadzono program socjoedukacji mieszkaniowej ASELL (Accompagnement Socio Educatif Lié au Logement), który został
upowszechniony w 1979 r. i uzyskał wsparcie finansowe Departamentalnych
Dyrekcji ds. Sanitarnych i Socjalnych (DDASS) [Bertrand 2005: 1]. Z kolei
pierwszy we Francji Plan działania departamentu na rzecz mieszkań dla osób
w trudnej sytuacji mieszkaniowej (PDLP) utworzono w 1987 roku w Yvelines.
Instrument ten został upowszechniony w drodze ustawy Bessona z 31 maja
1990 r. o prawie do mieszkania12.
12 Można

uznać, że polskim odpowiednikiem jest ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1844). Jednak ustawa francuska
ukierunkowana jest nie tylko na wskazanie instrumentów finansowania socjalnych
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W związku z decentralizacją polityki społecznej (1982) i mieszkaniowej
(1982 i 2004) państwo nie zatrudnia już pracowników socjalnych mogących
działać w obszarze mieszkalnictwa (z wyjątkiem DDASS). Departamenty, które
w wyniku decentralizacji stały się filarem lokalnej polityki społecznej i mieszkaniowej, zwracają się do organizacji pozarządowych non profit w celu realizacji
założeń – przyjmowanego przez każdy departament – planu działania departamentu na rzecz mieszkań dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej (PDLP)
[tamże: 2]. Podstawowym instrumentem wspierającym finansowo organizacje pozarządowe jest instytucja departamentalnych funduszy na rzecz solidarności mieszkaniowej (FSL) [tamże], tworzonych i finansowanych przez
władze departamentu.
Działalność funduszy została uregulowana na mocy ustawy Bessona z 1990
roku (art. 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4). Mogą one – w zależności od wewnętrznego
regulaminu – przyznawać pożyczki, subwencje, opłacać kaucje, zaliczki na cele
mieszkaniowe oraz przyznawać zasiłki zadłużonym lokatorom na spłatę zadłużenia lub uregulowanie opłat eksploatacyjnych (woda, energia elektryczna,
telefon). Mogą także finansować wsparcie ze strony pracownika socjalnego.
Ich beneficjentami są osoby w trudnej sytuacji społecznej (w tym dochodowej) i mieszkaniowej: zarówno najemcy, podnajmujący, rezydenci schronisk
i miejsc czasowego pobytu, jak i właściciele mieszkań (przede wszystkim w domach wielorodzinnych). Fundusze na rzecz solidarności mieszkaniowej mogą
udzielać gwarancji finansowych organizacjom pozarządowym działającym na
rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Mogą pokrywać część
kosztów związanych z działalnością społecznego pośrednictwa najmu (najem
mieszkań w sektorze prywatnym w celu ich podnajęcia osobom w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej).
Na poziomie centralnym (rządu, ministerstw, zinstytucjonalizowanego
dialogu społecznego) przyjmowane są innowacyjne rozwiązania mające ułatwiać działalność organizacji pozarządowych w zakresie społecznych aspektów
mieszkalnictwa. Organizacje takie mogą starać się o subwencje ze strony państwa, regionów, departamentów, gmin, związków międzygminnych, instytucji
publicznych, instytucji zarządzających środkami z 1% logement czy prywatnych
darczyńców [Chapelon, Laporte, Massin: 24-25].

aspektów lokalnej polityki mieszkaniowej, ale także na kształtowanie i programowanie, z udziałem lokalnych aktorów społecznych, jej celów oraz działań prowadzących
do ich osiągnięcia.
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2. Rola organizacji pozarządowych
w systemie wynajmu mieszkań prywatnych
osobom o niskich i/lub niestabilnych dochodach
3.1. Ramy prawne działalności organizacji pozarządowych

W ramach francuskiego systemu wynajmu mieszkań prywatnych osobom
w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej szczegółowo uregulowano rolę
organizacji pozarządowych. Na podstawie art. 6 i 6-1 ustawy Bessona z 31 maja
1990 roku o prawie do mieszkania [Loi 1990] oraz art. 36 i 37 ustawy z 29
lipca 1998 o zwalczaniu wykluczenia społecznego [Loi 1998] projekty organizacji pozarządowych dotyczące wykorzystania prywatnego rynku najmu do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności w trudnej sytuacji społecznej
i mieszkaniowej zostały objęte wsparciem finansowym i prawnym ze strony departamentu i państwa. Ponadto ustawa z 1998 roku na mocy art. 31 nakłada na
władze publiczne obowiązek konsultacji działań w zakresie społecznych aspektów mieszkalnictwa z organizacjami społecznymi działającymi w tej dziedzinie.
Organizacje pozarządowe non profit (największe i najsilniejsze, o zasięgu krajowym13) mają swoich przedstawicieli w najważniejszych instytucjach doradczych i eksperckich w zakresie społecznych aspektów polityki mieszkaniowej.
Ze względu na te możliwości udziału w politycznym procesie decyzyjnym, w literaturze francuskiej zwraca się uwagę na dołączenie polityki mieszkaniowej
do obszaru polityk publicznych „uniwersalnych”, w opozycji do obszaru polityk publicznych „liberalnych” (rozumianych jako selektywne, w kontekście
dostępu podmiotów do udziału w decyzjach podejmowanych w ich zakresie)
[Bertrand 2005: 6-7].
Ustawa MOOL14 nr 2009-323 z 25 marca 2009 roku (art. 2) oraz związany
z nią dekret nr 2009-1684 z 30 grudnia 2009 roku określiły obszary działalności organizacji pozarządowych w zakresie zaspokajania społecznych potrzeb
mieszkaniowych ludności. Są to: 1. pośrednictwo między właścicielem mieszkania i najemcą (i/lub podnajmującym), 2. zarządzanie nieruchomościami
oraz 3. praca socjalna z najemcami i/lub odnajmującymi [Chapelon, Laporte,
Massin 2013: 18]. Pełnienie tych funkcji możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia
z prefektury, oddzielnie do każdego z powyższych obszarów działań. Zezwo13 Np.:

UNIOPSS, FNARS, PACT ARIM, ATD Quart-Monde, FAPIL, DAL.

14 Ustawa ta dotyczy działań mających na celu łagodzenie i przeciwdziałanie wyklu-

czeniu społecznemu za pomocą rozwiązań wspierających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności. W tym kontekście ujmuje problematykę organizacji pozarządowych działających w obszarze mieszkalnictwa. Tym samym różni się ona od polskiej
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873).
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lenie jest przyznawane na pięć lat, po tym okresie może zostać odnowione.
Warunkiem jego uzyskania jest wykazanie się kompetencjami we wskazanym
zakresie. W przypadku działań związanych z zarządzaniem nieruchomościami
organizacja powinna też mieć odpowiednie uprawnienia, przyznawane przez
prefekta na 10 lat.
W literaturze francuskiej podkreśla się (jak czynią to Patrice Duran i Jean-Pierre Thoenig), że aktywizacja organizacji pozarządowych non profit w obszarze mieszkalnictwa mieści się w charakterze „konstytutywnym” (politique
constitutive) segmentu polityki mieszkaniowej, dotyczącym zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności w trudnej sytuacji mieszkaniowej i społecznej
[Bertrand 2005: 2]. Oznacza to, że dokumenty, na których opiera się ta polityka, określają jedynie ogólne zasady, reguły oraz procedury organizacyjne. Nie
jest ona oparta na sformalizowanych definicjach problemów mieszkaniowych
i społecznych, które miałaby łagodzić czy rozwiązywać, a jej realizacja nie jest
objęta sformalizowanymi procedurami operacyjnymi.
3.2. Zakres i charakter działalności
organizacji pozarządowych

W praktyce organizacje pozarządowe wykazują się znacznym poziomem elastyczności przy określaniu zakresu podejmowanych działań. Działania te można uporządkować w sposób pokazany w tabeli 2.
Tabela 2. Najważniejsze rodzaje działań organizacji pozarządowych
w zakresie wykorzystania rynku najmu
do celów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności o niskich dochodach
1. Mediacje socjalne
w zakresie stosunków
lokatorskich (AML)

2. Działania mające na celu
włączenie społeczne
za pomocą mieszkania
1516

Od 1998 roku organizacje pozarządowe non profit,
zajmujące się podnajmem mieszkań lub zarządzające mieszkaniami dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej, otrzymują od władz publicznych pomoc
pokrywającą koszty mediacji między właścicielami
mieszkań i ich lokatorami15.
Obejmują m.in.:
◆ pomoc na rzecz rozwoju zasobu mieszkań przejściowych (ALT)16,

15 Działalność ta jest finansowana ze środków departamentalnych Funduszy na
rzecz solidarności mieszkaniowej. Na przykład w 2006 r. w departamencie Charente-Maritime wysokość tej pomocy na mieszkanie w skali roku mogła sięgać 500 euro.
16 Rola tych mieszkań jest zbliżona do pełnionej przez pomieszczenia tymczasowe
w Polsce, choć nieco szersza; zob. [Ustawa 2001].
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◆ pomoc finansową w zamian za rezerwację części zasobu mieszkań będących w dyspozycji
organizacji pozarządowych non profit na rzecz
przyjęcia w trybie pilnym osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zagrożonych eksmisją,
bezdomnych,
◆
działalność interdyscyplinarnych zespołów
w zakresie problematyki miejskiej i socjalnej
(MOUS). Powoływane są one przy instytucjach realizujących PDLP. Podlegają nadzorowi
Departamentalnych Dyrekcji ds. Infrastruktury (DDE) oraz (DDASS). Ich zadaniem jest
wzmacnianie współpracy między aktorami
społecznymi for profit związanymi z rynkiem
mieszkaniowym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dostępu do
mieszkań dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Celem działalności zespołów MOUS jest
wspieranie reintegracji społecznej i mieszkaniowej osób zagrożonych bezdomnością lub złymi
warunkami mieszkaniowymi. Instytucje MOUS
pełnią m.in. rolę pośrednika w kontaktach oraz
w obiegu informacji. Do nich zgłaszane są skargi
na nadużycia w praktykach stosowanych przez
aktorów społecznych na lokalnym rynku nieruchomości oraz nieprawidłowości w zasobie
mieszkaniowym (np. substandard mieszkaniowy). Działalność MOUS jest finansowana ze
środków publicznych,
◆ działania z zakresu think-thank (np. gromadzenie informacji, przeprowadzanie badań i przygotowywanie raportów na temat sytuacji mieszkaniowej we Francji)17.
3. Zarządzanie zasobem
mieszkaniowym

Działania w zakresie pośrednictwa nieruchomości
(gestion locative adaptée avec intermédiation locative)18.

źródło: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji autorstwa C. Bourgeois
17[tamże: 4].18
17 Organizacje

pozarządowe odegrały kluczową rolę w rozwoju we Francji w latach
80. XX wieku subdyscypliny polityki mieszkaniowej poświęconej działaniom na rzecz
osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej i społecznej, określanej jako polityka inkluzji
społecznej za pomocą mieszkania; por. [Bertrand 2005: 1].
18 Działalność tych organizacji jest zbliżona do polskich agencji pośrednictwa nieruchomości. Różnica polega na tym, że nie działają one dla zysku.
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Organizacje pozarządowe działające w obszarze mieszkalnictwa i integracji społecznej mogą wynajmować mieszkania w zasobie prywatnym i publicznym19 w celu ich podnajęcia gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji
mieszkaniowej i społecznej (ménages défavorisés). Działalność organizacji pozarządowych w tym zakresie określana jest jako pomoc na rzecz rozwoju zasobu mieszkań przejściowych (logement de transition)20.
Celem tego typu działalności jest poprawa relacji między wynajmującym
i najemcą mieszkania w sektorze prywatnym oraz publicznym poprzez pośrednictwo [Guide 2008: 24].
Zadaniem organizacji pozarządowych jest dążenie do stopniowego przejścia lokatora od statusu podnajmującego do statusu najemcy (baux glissants).
Formalnie podstawą władania mieszkaniem przez lokatora jest umowa podnajmu zawierana na czas określony (bail de sous-location à durée déterminée).
Z czasem umowa ta ewoluuje albo w klasyczną umowę najmu, albo wygasa
– lokator jest wówczas kierowany do innej formy zakwaterowania lub innego
mieszkania [tamże].
Działalność ta jest podejmowana nie tylko przez organizacje pozarządowe
non profit, ale także przez Gminne Centra Pomocy Społecznej (CCAS – Centre
Communal d’Action Sociale) czy instytucje działające w ramach partnerstw, np.
w formule unii ekonomii społecznej (UES – L’union d’économie sociale [tamże].
Środki finansowe na ten cel mogą być pozyskiwane z omawianych wcześniej
departamentalnych funduszy na rzecz solidarności mieszkaniowej.

3. Przykładowe programy
społecznego pośrednictwa najmu we Francji

We francuskim systemie mieszkaniowym można wyróżnić trzy rodzaje inicjatyw związanych ze społecznym pośrednictwem najmu: 1. program samorządowy Louez solidaire, 2. program rządowy Solibail oraz 3. instytucje społecznych agencji nieruchomości (AIVS) i zbliżone instytucje tworzone przez
19 W niektórych regionach Francji organizacje pozarządowe wynajmują mieszkania

czynszowe w sektorze publicznym (zasobie mieszkań o umiarkowanych czynszach –
HLM), następnie podnajmują je swoim klientom. Na przykład w regionie Pays de la
Loire w 2013 r. ok. 20 organizacji pozarządowych wynajmowało w tym zasobie ok.
100 mieszkań.
20 Polskimi odpowiednikami są lokale socjalne, mieszkania chronione oraz mieszkania treningowe.
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sieci organizacji pozarządowych. Warto podkreślić, że działania na rzecz
wykorzystania rynku prywatnych mieszkań na wynajem do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych ludności o niskich dochodach wpisują się w kanon
wartości promowanych w ramach francuskiej polityki mieszkaniowej. Są one
postrzegane jako innowacja społeczna, wzmacniająca spójność społeczną
poprzez działania oparte na solidarności społecznej. Znajduje to odzwierciedlenie we francuskich nazwach programów społecznego pośrednictwa najmu oraz w akcjach promocyjnych tego instrumentu polityki mieszkaniowej.

3.1.Paryski program
„Wynajmujcie Solidarnie i bez Ryzyka”
– Louez Solidaire et Sans Risque

Jest to inicjatywa lokalna, program uruchomiony przez władze miejskie Paryża w maju 2007 roku, a następnie realizowany przez władze samorządowe
w innych miastach Francji. Rozwiązanie to było wzorowane na doświadczeniach brytyjskiego projektu Temporary Housing. Celem Louez Solidaire jest
zachęcenie właścicieli mieszkań na wynajem do ich wynajmowania organizacjom pozarządowym (wyspecjalizowanym, działającym w ramach partnerstw
z władzami miejskimi), które następnie podnajmują je osobom o niskich i/lub
niestabilnych dochodach.
Właściciele mieszkań prywatnych na wynajem podpisują umowę ze wskazanymi przez władze miejskie organizacjami pozarządowymi na okres od trzech
do sześciu lat. Umowa najmu nie podlega regulacjom ustawy mieszkaniowej
Mermaz-Malandain z 6 lipca 1989 roku, a regulowana jest jedynie przez przepisy kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nie jest objęta wieloma przepisami chroniącymi prawa lokatorów, np. okres wypowiedzenia umowy wynosi sześć miesięcy. W razie braku wypowiedzenia umowa jest automatycznie przedłużana na
trzy do sześciu lat. Wynajmowane mieszkanie musi spełniać określone kryteria
(zlokalizowane w Paryżu, o powierzchni co najmniej 16 m2, nieumeblowane;
spełniające normy techniczne i bezpieczeństwa oraz wyposażone w podstawowe instalacje i media) [Présentation 2015]. Mieszkania wymagające remontu
objęte są preferencyjnymi pożyczkami ANAH – Narodowej Agencji Poprawy
Warunków Mieszkaniowych (Agence Nationale de l’Habitat).
Po spełnieniu powyższych warunków wynajmujący uzyskuje od najemcy
gwarancję zapłaty czynszu i opłat mieszkaniowych w czasie objętym umową
najmu, bez względu na to, czy mieszkanie jest zamieszkane przez lokatora.
Właściciel mieszkania otrzymuje także ze strony najemcy zobowiązanie do
bezpłatnej usługi zarządzania nieruchomością. Wynajmujący jest uprawniony
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do ulgi podatkowej (odpis od 30% do 70% dochodów z wynajmu od kwoty
podlegającej opodatkowaniu – wysokość jest uzależniona od czasu, na który
została zawarta umowa oraz od wysokości czynszu). Uprawnienie to przysługuje po zawarciu umowy z ANAH na wynajem mieszkania po obniżonym
czynszu przez okres co najmniej sześciu lat.
Z kolei najemca – instytucja pozarządowa współpracująca z władzami samorządowymi – podpisuje umowę najmu i opłaca czynsz. Wysokość czynszu
za 1 m2 powierzchni określa się corocznie w rozporządzeniu; jest ona uzależniona od typu mieszkania, jego powierzchni i lokalizacji w określonej strefie
mieszkaniowej. Na przykład w 2012 roku w mieszkaniowej strefie A (Paryż
i jego aglomeracja, regiony przy granicy ze Szwajcarią oraz część Lazurowego
Wybrzeża) czynsz sięgał 17,77 euro za 1 m2. W strefie B (aglomeracje zamieszkane przez więcej niż 50 tys. mieszkańców, niektóre gminy w regionach turystycznych i przygranicznych) – 11,61. Z kolei w strefie C (pozostałe gminy)
– 8,41 euro za 1 m2.
Organizacje pozarządowe non profit podnajmują mieszkania na okres od
trzech do 18 miesięcy osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej i o niskich
dochodach; poszukują lokatora i zapewniają gwarancję lokatorską. W przypadku podnajęcia mieszkania pracownikowi o niskich dochodach zabezpieczeniem opłat jest Gwarancja Ryzyk Lokatorskich (PASS-GRL) lub jej odpowiednik. W przypadku podnajęcia mieszkania gospodarstwu domowemu
o niestabilnej sytuacji mieszkaniowej zabezpieczenie stanowi depozyt w wysokości opłat za jeden miesiąc. Organizacje pozarządowe zapewniają objęcie
podnajmujących wsparciem pracownika socjalnego, zobowiązane są również
do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualną dewastacją mieszkania przez podnajmujących.
Adresatami oferowanej usługi mieszkaniowej są rodziny niepełne, osoby
w złej sytuacji mieszkaniowej oraz pracownicy o niskich dochodach, którzy uzyskują dostęp do mieszkań w zasobie prywatnym, o umiarkowanym
czynszu, różnorodnej, nieskoncentrowanej w dzielnicach podmiejskich lokalizacji i dobrym stanie technicznym. Grupy docelowe objęte są programami
reintegracji społecznej. Podnajmujący partycypuje w kosztach mieszkania,
maksymalnie do poziomu 1/4 swoich dochodów (pozostałe koszty ponosi
organizacja pozarządowa). Zobowiązany jest do współpracy z pracownikiem
socjalnym, który m.in. monitoruje zmiany dochodów (z pracy i ze świadczeń
socjalnych) podnajmującego.
Należy zauważyć, że w przypadku Paryża w 2013 roku ok. 55% mieszkań
objętych programem było zlokalizowanych w trzech mało prestiżowych, północnych dzielnicach miasta: 18., 19. i 20. [Boccara 2013]. W 2013 roku pro-
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gram umożliwiał podnajem ok. 1000 paryskich mieszkań przez ok. 2 370 tys.
osób [tamże].

3.2. Program „Solidarny najem” – Solibail

Jest to program rządowy o zasięgu krajowym, szerszy niż formuła paryska,
na której doświadczeniach był wzorowany. Działa od 2009 roku i składa się
z dwóch modułów: 1. najem i podnajem oraz 2. zarządzanie nieruchomościami
[Gaffet 2014]. Opiera się – podobnie jak wyżej omówiony program paryski – na
partnerstwie publiczno-społecznym (w tym przypadku nawiązywanym przez
prefektury departamentu lub regionu z organizacjami pozarządowymi). Tym
samym jest programem gwarantowanym i realizowanym przez władze centralne za pośrednictwem zdekoncentrowanej administracji rządowej.
Celem programu Solibail jest umożliwienie inkluzji społecznej – poprzez
zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych – osobom ubogim, kwaterowanym w schroniskach, tanich hotelach czy tymczasowych miejscach
zamieszkiwania. Program działa, pozyskując mieszkania na wynajem od właścicieli prywatnych, by następnie lokale te przekazać w podnajem klientom
(wyspecjalizowanych i objętych partnerstwem) organizacji pozarządowych.
Zobowiązania i uprawnienia stron tego programu są zbliżone do projektu
paryskiego. Instytucją reprezentującą władze publiczne są prefektury (a nie
władze samorządowe).
Od 2010 roku program jest monitorowany przez Dyrekcje Regionalne ds.
Młodzieży, Sportu i Spójności Społecznej (DRJSCS). Ze względu na społeczny
status jego klientów jest on finansowany ze środków (BOP 177) Ministerstwa
Spraw Socjalnych i Sportu [tamże].
Wnioski z badań ewaluacyjnych programów Louez solidaire oraz Solibail 21
wskazują na znaczne zainteresowanie właścicieli mieszkań na wynajem tymi
rozwiązaniami (np. w przypadku programu Solibail osiągnięto założony w 2009
roku cel: 5 000 miejsc pobytu na terenie całej Francji). Pozyskiwane mieszkania
charakteryzują się odpowiednim standardem oraz są obłożone – najczęściej
– średniej wysokości czynszem. Podkreśla się nie tyle problematyczność pozyskiwania mieszkań, ile objęcie beneficjentów powyższych programów właściwym wsparciem ze strony pracownika socjalnego. Badania pozwoliły zidentyfikować znaczne zróżnicowanie potrzeb lokatorów socjalnych, ze względu na
21 Np.

badania jakościowe zrealizowane w 2012 i w 2013 r. przez DIHAL (dotyczyło
regionu Île-de-France) oraz w 2012 r. przez instytucję badawczą Plein Sens dla Caisse
de Dépôts (dotyczyło pięciu regionów).
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stopień zagrożenia tych osób wykluczeniem zawodowym i/lub dochodowym
oraz wykluczenia zdrowotnego (fizycznego i/lub psychicznego). Wskazuje się
na potrzebę zachowania elastyczności programów związanych z działalnością
społecznego pośrednictwa najmu przy zapewnieniu ich większej spójności –
jako rozwiązań ogólnokrajowych (program Solibail ).
Bardziej krytyczną ocenę prezentują organizacje pozarządowe działające
w obszarze bezdomności (w tym zwłaszcza związane z programem „Najpierw
Mieszkanie” – Logement d’abord ). Zgłaszane przez nie zarzuty dotyczą zbyt
małej liczby pozyskiwanych mieszkań [David 2011], co ich zdaniem wynika
z nikłej znajomości programów najmu społecznego przez właścicieli mieszkań
czynszowych w zasobie prywatnym oraz z braku włączenia do programu przedsiębiorstw (a więc uwzględnienie nie tylko osób fizycznych).

3.3. Działalność sieci organizacji pozarządowych:
społeczne agencje nieruchomości – AIVS

Poza programami omówionymi wyżej, od końca lat 80. XX wieku inicjatywy
w zakresie pozyskania mieszkań w zasobie prywatnym do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych osób o niskich i/lub niestabilnych dochodach podejmują także sieci organizacji pozarządowych [Guide 2008: 25].
Zarządzanie nieruchomościami i ich najem społeczny to jeden z obszarów
działań organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji Organizacji i Aktorów działających na rzecz Wsparcia i Włączenia Społecznego za Pośrednictwem Mieszkania (FAPIL– Fédération des Associations et des Acteurs pour la
Promotion et l’Insertion par le Logement ) (szerzej: [Promotion 2014]). Federacja
powstała w 1988 roku; początkowo liczyła czterech członków, obecnie zrzesza
102 organizacje pozarządowe, działające w całej Francji.
Jednym z najbardziej znanych instrumentów sieci FAPIL są społeczne agencje nieruchomości – AIVS (Agences Immobilières à Vocation Sociale). Ich celem
jest ułatwianie dostępu do najmu mieszkań w sektorze prywatnym osobom
w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej oraz ochrona praw właścicieli
mieszkań na wynajem. Są to instytucje tworzone przez organizacje pozarządowe non profit, należące do federacji FAPIL, o zróżnicowanym statusie i formach
prawnych (stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie itp.).
Organizacje te podlegają procedurze dopuszczenia do działalności przez prefekta (zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy Bessona nr 90449
z 31 maja 1990 roku i dekrecie nr 90783 z 3 września 1990). Są zobowiązane
do podpisania listy zasad społecznych agencji nieruchomości. Realizując swoje
cele społeczne, zatrudniają pracowników etatowych oraz korzystają ze wsparcia

Działalność związana ze społecznym pośrednictwem najmu we Francji…

69

wolontariuszy. Obecnie we Francji istnieje 46 takich agencji. Działają one jak
agencje nieruchomości22 (pracownicy mają uprawnienia agentów nieruchomości oraz zarządców nieruchomości). W związku z prowadzoną działalnością
wykupują kilka rodzajów ubezpieczeń (np. ubezpieczenie SOCAMAB ASSURANCES, ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
– MACIFILIA). Najwięcej instytucji tego typu zlokalizowanych jest we wschodniej oraz północnej części Francji.
Właściciele mieszkań na wynajem przekazują je w zarząd społecznych
agencji nieruchomości (mandat de gestion), następnie podpisują umowę
najmu ze wskazanymi przez społeczną agencję nieruchomości lokatorami.
Umowa najmu podlega regulacjom ustawy Mermaz-Malandain z 6 lipca
1989 roku, chroniącym lokatora (np. dłuższy niż sześć miesięcy okres wypowiedzenia najmu). Mieszkanie musi spełniać określone kryteria budowlano-techniczne (obowiązkowa jest wstępna diagnoza w tym zakresie). W zamian wynajmujący uzyskuje ze strony zarządcy nieruchomości gwarancję
zapłaty czynszu i opłat mieszkaniowych w czasie objętym umową najmu,
przysługuje mu także bezpłatna usługa zarządzania nieruchomością. W ramach Wsparcia w Dostosowaniu Mieszkania (AMO – Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage) społeczne agencje nieruchomości wspierają właściciela w remoncie mieszkania (doradztwo prawno-podatkowe, administracyjne i techniczne), które następnie zostanie wynajęte. Mieszkania wymagające remontu
objęte są preferencyjnymi pożyczkami ANAH. Ponadto społeczne agencje
nieruchomości wspierają właściciela mieszkania w sprawach administracyjno-podatkowych. Wynajmujący może – podobnie jak w przypadku programów Louez Solidaire oraz Solibail – uzyskać ulgi podatkowe po zawarciu
odpowiednich umów z ANAH.
Niektóre społeczne agencje nieruchomości prowadzą działania w zakresie
przyjmowania ofert wynajmu mieszkań oraz pomocy w poszukiwaniu mieszkania. W ramach Dostosowania do Potrzeb Zarządzania Zasobem Mieszkań
na Wynajem (GLA – Gestion Locative Adaptée) przeprowadzają selekcję kandydatów na lokatorów, przygotowują umowę najmu oraz zapewniają zarząd
nieruchomością w poszanowaniu praw lokatorów oraz właścicieli mieszkań.
W czasie trwania umowy najmu realizują zadania z zakresu pracy socjalnej
(przy pomocy instytucji partnerskich), mediacji społecznej i monitoringu lokatorów, a także wspierają lokatorów w rozwiązywaniu kłopotów związanych
z płaceniem czynszu.
22 Zgodnie

z wymaganiami określonymi w ustawie Hogueta nr 70-9 z 2 stycznia
1970 r. i rozporządzeniu nr 72-678 z 20 lipca 1972 r.
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Lokatorzy ponoszą całość kosztów najmu (lecz niższych niż rynkowe), zaś
społeczne agencje nieruchomości pobierają od nich niewielkie prowizje. Są to
opłaty w wysokości od 6% do 8% kwoty czynszu.
Poza zarządzaniem zasobem mieszkaniowym przy pomocy społecznych
agencji nieruchomości (AIVS) sieć FAPIL realizuje działania związane zarówno z pracą socjalną z osobami w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej,
jak i z budową oraz remontem mieszkań [Promotion 2014: 4].
Organizacje zrzeszone w FAPIL udzielają informacji, oferują pomoc w ubieganiu się o usługi i świadczenia z systemu pomocy społecznej oraz wsparcie
w dostępie do miejsca noclegowego i najmu (najczęściej zarządzanych przez
AIVS) mieszkań (przede wszystkim w zasobie prywatnego rynku najmu).
W 2011 roku zasób mieszkań objętych najmem/podnajmem społecznym za
pośrednictwem społecznych agencji nieruchomości sięgał 1800 mieszkań
[Chapelon, Lapoerte, Massin 2013: 22].
Podobną do działalności, która została scharakteryzowana powyżej, prowadzi w obszarze społecznych aspektów mieszkalnictwa sieć organizacji pozarządowych PACT- (Protection, amélioration, conservation, transformation de
l’habitat) -ARIM, powstała w Lyonie w 1942 roku. Obecnie zrzesza 145 organizacji pozarządowych z całej Francji. Jej celem jest wspieranie osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej w utrzymaniu się w dotychczasowym
miejscu zamieszkania oraz w dostępie do mieszkań [Pact 2015b]. Działania
podejmowane przez organizacje zrzeszone w ruchu PACT-ARIM obejmują:
pomoc socjalną dla osób w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej, zarząd nieruchomościami i mediacje, budowę mieszkań oraz opracowywanie
i realizację projektów rozwoju lokalnego. W zakresie społecznego zarządzania nieruchomościami sieć ta utworzyła instytucje CLÉS (działające podobnie
jak przywołane powyżej społeczne agencje nieruchomości AIVS). Organizacje
ruchu PACT-ARIM zarządzają ok. 18 200 mieszkaniami i miejscami noclegowymi [Pact 2015a].
Warto także przywołać przykład sieci organizacji pozarządowych „Habitat
i Rozwój” (Habitat et Développement), która zrzesza 83 organizacje [Habitat
2015b]. Ich celem jest rozwój podaży tanich mieszkań na wynajem, wspieranie (zwłaszcza osób starszych) w pozostaniu w dotychczasowym miejscu zamieszkania oraz ograniczanie niegodnych warunków mieszkaniowych [Habitat 2015a]. W zakresie mediacji i społecznego zarządzania nieruchomościami
organizacje te wypracowały instytucje SIRES [Service 2015] (odpowiednik społecznych agencji nieruchomości AIVS). W 2013 roku zarządzały zasobem 8692
mieszkań [Habitat 2015b].

Działalność związana ze społecznym pośrednictwem najmu we Francji…

71

Podsumowanie

Działania społecznego pośrednictwa najmu rozwijane są we Francji od prawie 10 lat. Ich znaczenie polega na wspieraniu realizacji zasady wymieszania
społecznego (mixité sociale), a także na łagodzeniu sytuacji nagłych oraz priorytetowych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie to jest wykorzystywane do
wspierania inkluzji społecznej osób żyjących w substandardowych warunkach mieszkaniowych, zagrożonych bezdomnością oraz bezdomnych. Stanowi zarazem jeden z etapów procesu reintegracji społecznej osób o niskich
i/lub niestabilnych dochodach, w trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej.
Innowacyjność działań w dziedzinie społecznego pośrednictwa najmu polega na kierowaniu lokatorów socjalnych do mieszkań czynszowych w zasobie prywatnym. Umożliwia to jego włączenie do realizacji społecznych celów
mieszkalnictwa. Zachęty fiskalne oraz gwarancje prawne skłaniają właścicieli
mieszkań na wynajem do włączenia się w projekty bazujące na solidarności społecznej. Działania te – poza wzmacnianiem pozytywnych postaw i norm społecznych – mają także wpływ na realizację „prawa do miasta” oraz przyczyniają
się do łagodzenia negatywnych konsekwencji procesu segregacji społeczno-przestrzennej, w tym gettoizacji.23
23 „Prawo

do miasta” jest postulatem polityki miejskiej. Pojęcie zostało upowszechnione we Francji przez Henriego Lefèbvre’a. „Prawo do miasta” to prawo do przestrzeni
miejskiej w jej sensie geograficznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym oraz
politycznym. Ma szeroki zakres znaczeniowy – obejmuje prawa do: mieszkania, ekologicznego środowiska, zdrowego otoczenia, łatwego przemieszczania się transportem
publicznym, uczestniczenia w kulturze, korzystania z przestrzeni zielonych, udziału
w wyborach lokalnych oraz prawo stowarzyszania się. „Prawo do miasta” to prawo do
korzystania z tego, co już w mieście istnieje, ale także prawo do jego zmieniania. Ma
zapobiegać segregacji przestrzennej oraz gettoizacji.
We francuskim ustawodawstwie mieszkaniowym pojęcie „prawa do miasta” pojawiło się w pierwszym artykule ustawy o orientacji na rzecz miasta (LOV) z 1991 r.
Ustawa ustanawia „prawo do miasta”, a w celu jego zagwarantowania zobowiązuje gminy, inne wspólnoty terytorialne, państwo oraz instytucje publiczne do zapewniania każdemu mieszkańcowi miasta warunków życia i zamieszkiwania ułatwiających spójność
społeczną oraz zapobiegających segregacji przestrzennej. Prowadzona w ten sposób
polityka miejska ma integrować w obrębie miasta wszystkie dzielnice i zapewniać koegzystencję różnych kategorii społecznych. W związku z tym państwo i władze lokalne
są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz dywersyfikacji typów mieszkań dostępnych w każdej aglomeracji, gminie czy dzielnicy oraz powinny dbać o odpowiednią
infrastrukturę, o równomierny rozwój handlu i usług oraz o promowanie instytucji
społeczeństwa obywatelskiego czy zapewnianie bezpieczeństwa dóbr i osób. W zakresie
polityki mieszkaniowej „prawo do miasta” oznacza prawo do mobilności mieszkanio-
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W tym kontekście działania związane ze społecznym pośrednictwem najmu wzbogacają instrumentarium francuskiej polityki mieszkaniowej. Stanowią odpowiedź na nowe wyzwania społeczne w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wynikających z prekaryzacji rynku pracy oraz wykluczenia
społecznego znacznej części społeczeństwa francuskiego.
Podsumowując doświadczenia francuskie, można wyróżnić kilka modeli
działań związanych ze społecznym pośrednictwem najmu. W tym celu warto
przyjąć trzy kryteria: odbiorcy-beneficjenta usług instytucji podejmujących
działania społecznego pośrednictwa najmu, celu świadczenia tych usług oraz
kryterium instytucji współpracującej z pośrednikiem usług najmu społecznego. Nie wyróżniono kryterium usług wspierających reintegrację społeczną
lokatora, gdyż są one zapewniane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi we wszystkich omówionych w rozdziale działaniach związanych ze
społecznym pośrednictwem najmu.
Ze względu na wskazane kryterium odbiorcy-beneficjenta można zidentyfikować we Francji co najmniej dwa obszary działalności – wspieranie:
1. osób wychodzących z bezdomności oraz 2. pracowników-imigrantów o niskich i/lub niestabilnych dochodach. Są to bardzo zróżnicowane grupy osób,
wymagające zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia pracowników socjalnych.
Zróżnicowanie beneficjentów stanowi zaletę francuskich programów społecznego pośrednictwa najmu (są one skierowane do większej liczby osób, co
może wpływać na ich szersze poparcie społeczne i polityczne). Lecz wskazuje
się je również jako wadę: nie skupiając się na jednej z grup, nie rozwiązują
problemów żadnej z nich. Wydaje się jednak, że w długim okresie rozwiązanie to będzie miało ważne, pozytywne efekty w zakresie promowania wolnej
od stygmatyzacji reintegracji społecznej: działania pozornie „bardziej rozmyte” będą prowadziły do wspierania osób „w trudnej sytuacji mieszkaniowej”,
bez wskazywania na przyczynę tej trudności (i szukania „winnego”). Tym sawej. Swobodny wybór miejsca zamieszkania jest uzależniony od dostępności mieszkań
o przystępnym czynszu i/lub ceny na rynku mieszkaniowym oraz od skutecznych mechanizmów zapobiegania dyskryminacji.
W polityce mieszkaniowej praktyczne znaczenie „prawa do miasta” jest widoczne m.in. we wprowadzeniu obowiązku tworzenia lokalnych planów mieszkaniowych
uwzględniających budownictwo społeczne (art. L. 302-1 do L. 332-27 ustawy LOV) czy
w tworzeniu programów mających na celu zachowanie zasobu mieszkań o charakterze
społecznym w centrach miast (art. 20 ustawy LOV). Postulat „prawa do miasta” wpływa
na nakierowanie polityki miejskiej i polityki mieszkaniowej na wzmocnienie prawa do
mieszkania, niezbędnego elementu spójności terytorialnej i społecznej.
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mym francuskie programy społecznego pośrednictwa najmu realizują postulaty społecznej solidarności i mają służyć wzmacnianiu spójności społecznej.
W tym kontekście logikę francuskich programów i instytucji związanych ze
społecznym pośrednictwem najmu należy ocenić jako koherentną.
Z kolei, przyjmując kryterium celu świadczenia usług społecznego pośrednictwa najmu w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego, można wyróżnić co
najmniej dwa spośród nich. Są to udostępnianie: 1. przez instytucje podejmujące działania związane ze społecznym pośrednictwem najmu „mieszkań przejściowych”, zamieszkiwanych przez beneficjentów do czasu zawarcia przez nich
umowy najmu lokalu w komunalnym zasobie mieszkaniowym (zasób mieszkań
społecznych) oraz 2. przez instytucje podejmujące działania związane ze społecznym pośrednictwem najmu „mieszkań przejściowych”, zamieszkiwanych
przez beneficjentów do czasu uzyskania przez nich umowy najmu w zasobie
prywatnych mieszkań czynszowych (np. przekształcenie umowy podnajmu
w umowę najmu). Sytuacja ta świadczy o elastyczności francuskich programów
społecznego pośrednictwa najmu. Założono w nich bowiem możliwość wielu
scenariuszy rozwoju sytuacji dochodowej i społecznej lokatorów socjalnych
i uwzględniono tę złożoność w realizowanych rozwiązaniach.
Odnosząc się do kryterium instytucji współpracującej z pośrednikiem usług
najmu społecznego, można zauważyć, że w przypadku francuskich programów
i instytucji społecznego pośrednictwa najmu występują co najmniej trzy rodzaje relacji: 1. pośrednikiem (pełniącym rolę najemcy) między wynajmującym
oraz podnajmującym jest organizacja pozarządowa w partnerstwie z władzami samorządowymi (program Louez solidaire); 2. pośrednikiem (pełniącym
rolę najemcy) między wynajmującym oraz podnajmującym jest organizacja
pozarządowa w partnerstwie z przedstawicielami władzy centralnej w terenie
(program Solibail ); 3. pośrednikiem między wynajmującym i najemcą (rzadziej
podnajmującym) jest samodzielnie organizacja pozarządowa (społeczne agencje nieruchomości AIVS). Regulacje prawne umożliwiają tworzenie jeszcze
jednego modelu działalności związanej ze społecznym pośrednictwem najmu,
w którym pośrednikiem między wynajmującym a podnajmującym są Gminne
Centra Pomocy Społecznej (CCAS). Rozwiązanie to jednak nie występuje we
Francji na szerszą skalę.

Rekomendacje dla Polski

Nawiązując do opisanych wyżej doświadczeń francuskich, można sformułować wnioski co do realizacji niektórych z nich w polskich warunkach.
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1. Warto promować działania związane ze społecznym pośrednictwem najmu
– mało znane w Polsce, a odpowiadające na wiele problemów społecznych występujących także u nas (np. bezdomność, substandard mieszkaniowy24, bariera
mieszkaniowa w migracji wewnętrznej pracowników, segregacja społeczno-przestrzenna, gettoizacja zasobu mieszkań komunalnych, długie okresy oczekiwania na mieszkania komunalne, brak lokali socjalnych dla osób z wyrokiem
eksmisyjnym). Przyrost zasobu mieszkań komunalnych jest niewystarczający
i nieelastyczny wobec społecznych potrzeb mieszkaniowych, które często pojawiają się nagle i wymagają natychmiastowej reakcji aktorów społecznych.
Pozyskanie lokalu mieszkalnego o obniżonym czynszu w zasobie prywatnym
może stanowić uzupełnienie instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej
odpowiadających właśnie na ten rodzaj potrzeb mieszkaniowych.
2. Wprowadzenie programów i instytucji społecznego pośrednictwa najmu
mogłoby dotyczyć – podobnie jak we Francji – dwóch grup beneficjentów:
1. osób wychodzących z bezdomności i/lub zagrożonych bezdomnością oraz
2. pracowników migrujących o niskich i/lub niestabilnych dochodach.
3. Analogicznie do rozwiązań francuskich warto uwzględnić kilka scenariuszy rozwoju sytuacji mieszkaniowej beneficjentów usług mieszkaniowych
i reintegracyjnych świadczonych w ramach działań społecznego pośrednictwa najmu. Należy włączyć co najmniej te usługi w procedurę oczekiwania
na mieszkanie socjalne lub komunalne oraz w działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych czy w zakresie wspierania mobilności
wewnętrznej pracowników.
Na mocy art. 7, 18, 40 i 45 ustawy o samorządzie terytorialnym [Ustawa
1990] kryteria przydziału mieszkań komunalnych są określane przez gminy,
w ramach prawa miejscowego (uchwała rady gminy). W wielu gminach obserwujemy wydłużony okres oczekiwania na mieszkania komunalne. Według
raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2013 roku [Gospodarowanie 2013] średni
czas oczekiwania na mieszkanie komunalne wynosi sześć lat. W tej sytuacji
usługi świadczone w ramach działań związanych ze społecznym pośrednictwem najmu mogłyby być wykorzystywane do wzmocnienia ochrony gospodarstw domowych w szczególnie trudnej sytuacji społecznej i mieszkaniowej
przed zagrożeniem bezdomnością lub zamieszkiwaniem w złych warunkach
mieszkaniowych, w oczekiwaniu na przydział lokalu komunalnego lub soto jest polskim odpowiednikiem angielskiego terminu inadequate and
substandard housing oraz francuskiego logement inappropriée ou insalubre. W polskiej
literaturze substandard mieszkaniowy definiowany jest jako wysoki poziom zużycia
technicznego zasobów mieszkaniowych [Janusz 2010: 18].
24 Pojęcie
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cjalnego. Wydatki na finansowanie usług mieszkaniowych i wspierających
integrację społeczną lokatorów mogłyby pochodzić m.in. ze środków przeznaczanych na odszkodowania dla właścicieli mieszkań [Kurowska 2015],
z których nie można eksmitować lokatorów z powodu niewskazania przez
gminy lokalu socjalnego.
Usługi mieszkaniowe świadczone w ramach działań społecznego pośrednictwa najmu mogłyby też zostać objęte wsparciem finansowym z Funduszu
Pracy ze środków przeznaczonych na bony na zasiedlenie25. Rozwiązanie
to, oferując dodatkowo usługi reintegracji społecznej, przyczyniałoby się
do realizacji celów bonów na zasiedlenie: wsparcia mobilności zawodowej
i przestrzennej osób bezrobotnych do 30 roku życia, poszukujących pracy.
Kompleksowość tego rozwiązania – gwarantująca większe poczucie bezpieczeństwa migrantom– mogłaby przekonywać bezrobotnych Polaków do
zmiany miejsca zamieszkania w celu znalezienia pracy26. Działanie to jednak
wymagałoby wprowadzenia zmian w art. 66n oraz 108 ust. 1 pkt 22i ustawy
z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[Ustawa 2004].
25 Instrument

aktywizacji bezrobotnych, wprowadzony jako dotacja na zasiedlenie
przyznawana od sierpnia 2012 do października 2013 r. w pilotażowym projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Twoja kariera – Twój wybór”, w ramach programu „Młodzi na rynku pracy”. Bon na zasiedlenie został upowszechniony od 2014 r.
na mocy art. 66n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy [Ustawa 2004]. Jest przyznawany przez starostę – za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy – bezrobotnemu poniżej 30 roku życia (profil pomocy I).
Bezrobotny składa wniosek o bon, który przysługuje mu w przypadku podjęcia pracy
lub działalności gospodarczej na okres co najmniej sześciu miesięcy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Spodziewane wynagrodzenie lub przychód musi osiągać
wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, musi
także podlegać ubezpieczeniom społecznym. Miejscowość, w której bezrobotny znajdzie
nowe miejsce zatrudnienia, musi być oddalona od dotychczasowego miejsca zamieszkania co najmniej o 80 km lub o ponad trzy godz. drogi dziennie środkami komunikacji
publicznej. Wysokość środków przyznawanych w ramach bonu na zasiedlenie nie może
przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. było to ok. 7 tys. zł
brutto). Według danych MPiPS w 2014 r. z bonu na zasiedlenie skorzystało 1137 osób
(w tym 1115 w związku z podjęciem pracy oraz 22 w związku z podjęciem działalności
gospodarczej). Od stycznia do marca 2015 r. bony przyznano 1376 osobom (w tym: 1334
w związku z podjęciem pracy oraz 42 w związku z podjęciem działalności gospodarczej).
26 Por. krytyczne opinie ekspertów o skuteczności dotychczasowej formuły bonów
na zasiedlenie: [Eksperci 2013].
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4. Nawiązując do francuskich programów i instytucji związanych ze społecznym pośrednictwem najmu, warto wskazać co najmniej dwa jego modele możliwe do realizacji w Polsce: 1. z współpracującą z władzami samorządowymi organizacją pozarządową, pełniącą rolę najemcy i pośrednika między wynajmującym
i podnajmującym oraz 2. z instytucją samorządową (np. jednostką zajmującą się
gospodarką mieszkaniową) w roli najemcy i pośrednika między wynajmującym
i podnajmującym oraz współpracującą w zakresie usług społecznych z ośrodkiem pomocy społecznej lub organizacjami pozarządowymi.
5. Warto wprowadzić instytucję ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania w ramach programów społecznego pośrednictwa najmu. Rozwiązanie to wymagałoby zmian w prawie podatkowym.
6. Należy zdiagnozować gotowość i możliwość organizacji pozarządowych do uczestniczenia w programach społecznego pośrednictwa najmu
(w Polsce nie ma sieci organizacji pozarządowych działających w obszarze
mieszkalnictwa, funkcjonują jedynie pojedyncze organizacje pozarządowe).
Działalność większości z nich jest poświęcona bezdomności (np. zajmują
się prowadzeniem schronisk i pracą socjalną z bezdomnymi mającą na celu
wyjście z bezdomności)27. Część organizacji pozarządowych angażuje się
w ochronę praw lokatorów, przeciwdziałanie eksmisji oraz niekontrolowanej
reprywatyzacji (np. Komitet Obrony Lokatorów, Kancelaria Sprawiedliwości
Społecznej, poznański Rozbrat, OZZ Inicjatywa Pracownicza, Lewicowa Alternatywa, Biuro Porad Obywatelskich). Nieliczne zajmują się wspieraniem
podaży tanich mieszkań dla osób w trudnej sytuacji społecznej i/lub mieszkaniowej (np. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Habitat for Humanity,
Kooperatywa Mieszkaniowa „Pomorze”, wrocławska Kooperatywa „Nowe
Żerniki”). Część organizacji pozarządowych pełni rolę think-thanków w zakresie tematyki mieszkaniowej (np. Kongres Budownictwa, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, Kongres Ruchów Miejskich, Forum Mieszkalnictwa
i Rewitalizacji). Wiele organizacji pozarządowych reprezentuje interesy grup
aktorów mieszkaniowych (np. Związek Banków Polskich, Fundacja na rzecz
Kredytu Hipotecznego, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”, Warszawskie
Stowarzyszenie Lokatorów, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej, Związek Zawodowy
Budowlani, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości).
27 Np. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Fundacja Kapucyńska, Kamiliań-

ska Misja Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar, Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka, Caritas.
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7. Warto wprowadzić obowiązek opracowywania i realizacji przez gminy
dokumentów w rodzaju francuskiego PDLP. Jego polskimi odpowiednikami
są nie tyle wieloletnie programy gospodarowania zasobem gminy28, ile raczej
specyficzne akty prawne dotyczące lokalnej polityki mieszkaniowej, opracowywane przez gminy. Jednakże te dokumenty nie są prawnie wiążące, nie istnieje
także procedura ich wprowadzania w życie.
8. Kształtując regulacje wprowadzające programy społecznego pośrednictwa
najmu, warto wzbogacić sieć instytucjonalną polskiego mieszkalnictwa o instytucję podobną do francuskiej Krajowej Agencji na rzecz Poprawy Warunków
Mieszkaniowych (ANAH). Instytucje tego typu działają w wielu krajach europejskich, a zaletą tej działalności jest pozyskiwanie mieszkań o obniżonym
czynszu w zróżnicowanej lokalizacji. Przyczynia się to do łagodzenia negatywnego zjawiska segregacji społeczno-przestrzennej na rynku mieszkaniowym
oraz skupiania się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem
w określonych dzielnicach czy budynkach wielorodzinnych. Rozwój zasobu
prywatnych mieszkań na wynajem o niskich czynszach nie tylko poprzez budowę nowych mieszkań, ale także przez pozyskiwanie mieszkań z rynku wtórnego
oraz przywracanie na rynek pustostanów, nie jest obecnie wspierany przez żadną instytucję publiczną. Tego wsparcia nie podejmują, podlegające Ministerstwu
Infrastruktury i Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Celu tego nie realizuje
rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”, negatywnie oceniony przez Narodowy Bank Polski29. Włączanie sektora prywatnych mieszkań czynszowych
w proces zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest
jedynie częściowo realizowane przez program Banku Gospodarstwa Krajowego
„Mieszkania na Wynajem”30, jednak ten program jest ograniczony do rynku
pierwotnego oraz do dużych miast.
9. W długim okresie warto do instrumentarium polskiej polityki mieszkaniowej włączyć – na wzór francuski – podatek pracodawców na cele
28 Obowiązek ich uchwalenia wynika z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. [Ustawa 2001].
29 Eksperci NBP w Raporcie o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych w Polsce w 2013 roku podkreślili, że jest to program „wspierający sektor
deweloperski a nie realizujący cele społeczne” [Raport 2014b: 22].
30 W ramach programu za 5 mld złotych ma zostać zakupionych ok. 20 tys. mieszkań w największych polskich miastach. Dla porównania: Towarzystwa Budownictwa
Społecznego za podobną kwotę, przy wsparciu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
wybudowały ok. 100 tys. mieszkań; por. [Korucu 2015: 11].
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mieszkaniowe. Określany jako 1% logement, Akcja Mieszkaniowa (Action
Logement) czy Udział Pracodawców w wysiłku na rzecz Budownictwa mieszkaniowego (1% employeur lub PEEC), jest on obowiązkowy dla przedsiębiorstw prywatnych działających poza sektorem rolniczym, zatrudniających
więcej niż 20 pracowników.
10. Ryzykiem związanym z działalnością społecznego pośrednictwa najmu jest niewypłacalność podnajmujących, najemców oraz gwarantów (np. instytucji samorządowych). Doświadczenia francuskie wskazują na możliwość
pojawienia się problemów finansowych tego rodzaju. Warto tę kwestię potraktować jako priorytetową w ramach monitoringu instytucji prowadzących
działalność społecznego pośrednictwa najmu oraz w ramach wyboru podnajmującego do świadczonych przez nie usług mieszkaniowych i reintegracyjnych. Zdolność podnajmującego do ponoszenia części kosztów czynszu
i opłat mieszkaniowych powinna być systematycznie sprawdzana w ramach
jego współpracy z pracownikiem socjalnym. Celem tego rozwiązania powinno
być przeciwdziałanie zadłużaniu się lokatorów oraz unikanie jego narastania.
Dlatego wydaje się, że warto ustalić limit usług mieszkaniowych świadczonych
w ramach działalności społecznego pośrednictwa najmu na okres np. pięciu
lat. Limit ten mógłby być zmieniany (np. powiększany) w zależności od oceny
implementacji w Polsce tej formy działalności aktorów społecznych na rynku
mieszkaniowym.
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Streszczenie

Artykuł skupia się na charakterystyce koncepcji i funkcjonowania w Wielkiej Brytanii społecznych agencji najmu (Social Lettings Agencies, dalej SLAs) jako jednego
z instrumentów zapewnienia dostępu do mieszkania osobom, które ze względu
na sytuację finansową nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie na wolnym
rynku. Na tle ogólnej sytuacji mieszkaniowej w Wielkiej Brytanii przedstawione
zostały zasady działania SLAs, w tym zakres usług oferowanych właścicielom nieruchomości i najemcom oraz wysokość pobieranych opłat, a także profil najemców
korzystających z usług SLAs. W opracowaniu wskazano na zidentyfikowane ryzyka
i bariery związane z powoływaniem i rozwojem społecznych agencji najmu, jak
również przywołano formułowane w tym zakresie rekomendacje.
słowa kluczowe: Wielka Brytania, polityka mieszkaniowa, bezdomność, prywatny rynek najmu, społeczne agencje najmu, lokalne agencje najmu
Summary

The article analyses the specificity of the concept and functioning of Social Letting
Agencies (SLAs). In the UK the SLAs serve as an instrument of providing accommodation for people who otherwise would not be able to rent their own apartment on
market due to financial constraints. The SLAs standards are presented at the background of the housing situation in Britain, including the scope of the services for
the landlords, the level of pricing and the profile of renters using SLAs services. The
analysis identifies the risks and barriers connected with the establishment and development of social letting agencies, and presents the recommendations in this area.
key words: United Kingdom, housing policy, homelessness, private rented sector,
social lettings agency, local lettings agency
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Wprowadzenie

Celem opracowania jest charakterystyka funkcjonowania w Wielkiej Brytanii
społecznych agencji najmu (Social Lettings Agencies1) jako jednego z instrumentów zapewnienia dostępu do mieszkania osobom, które ze względu na sytuację
finansową nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie na wolnym rynku, ze
szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Na wstępie należy podkreślić, że podstawowym problemem w przygotowaniu ekspertyzy była mała liczba dostępnych źródeł informacji. Opracowanie opiera się przede wszystkim na materiałach internetowych, wśród których
największe znaczenie miał raport z ewaluacji SLAs działających w Walii2 [Social 2013]. Źródła zastane w założeniu miały zostać uzupełnione o informacje
uzyskane poprzez ankietę internetową, rozesłaną do 10 agencji3, innych niż
scharakteryzowane w raporcie odnoszącym się do walijskich SLAs. Niestety,
na przesłaną ankietę otrzymano jedynie jedną odpowiedź, wyrażającą wstępne
zainteresowanie projektem, jednak niepopartą później szerszą informacją.
Należy także zauważyć, że termin social lettings agency nie jest jedynym używanym na określenie podmiotów działających jako społeczne agencje najmu.
Autorzy raportu Local lettings agencies: a good practice guide. Providing access to
the private rented sector while generating income [Local 2015] proponują posługiwać się przede wszystkim nazwą local lettings agency, aby wyraźnie odróżnić
tę formę wsparcia w pozyskiwaniu lokum od instrumentarium mieszkalnictwa socjalnego4. Innym rozwiązaniem, stosowanym przede wszystkim przez
władze lokalne, są różnorakie programy mające na celu wsparcie dostępu do
wynajmu mieszkań w sektorze prywatnym (private rented sector access schemes,
private sector leasing scheme5) [Lawrenson 2014]. Można uznać, że społeczne
dalszej części opracowania skrócenia: SLA – Social Lettings Agency i SLAs –
Social Lettings Agencies.
2 W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono (w czerwcu 2013 r.) wywiady
osobiste bądź telefoniczne z przedstawicielami wszystkich dziewięciu SLAs działających
w Walii, a także zorganizowano cztery spotkania regionalne z przedstawicielami walijskich władz lokalnych [Social 2013: 9-10].
3 Zaproszenie do udziału w badaniu wysłano do następujących SLAs: 1. Lettings
Waltham Forest, 2. Help2Let, 3. Ethical Lettings, 4. Luton Lets, 5. Islington Lettings
6. Let to Birmingham, 7. Real Lettings, 8. Home Turfl Lettings, 9. Let First, 10. Plymouth
Homes 4 Let.
4 Dotyczyłoby to przede wszystkim tych agencji, które w ramach swojej działalności
generują zysk.
5 Programy private sector leasing scheme kierowane są przez władze lokalne do
właścicieli nieruchomości i mają na celu pozyskanie nieruchomości na wynajem dla
1W
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agencje najmu stanowią najbardziej zaawansowaną i zinstytucjonalizowaną
formę realizacji takich programów.

1. Sytuacja mieszkaniowa w Wielkiej Brytanii.
Znaczenie sektora prywatnego najmu

Zgodnie z dostępnymi danymi, w 2011 roku całkowita podaż mieszkań w Anglii i Walii wyniosła 23,4 mln [Orji, Sparkes 2014: 27-28], z czego mieszkania
własnościowe stanowiły 65% (64% w Anglii i 70% w Walii), prywatny wynajem – 18% (odpowiednio, 18% i 13%), mieszkania wynajmowane przez towarzystwa mieszkaniowe – 10% (11% i 10% ), mieszkania wynajmowane przez
sektor publiczny – 7% (7% i 7%).W Szkocji zasób mieszkaniowy w 2011 roku
objął 2,5 mln mieszkań [Jordan 2014: 14], z czego 64,8% stanowiły mieszkania
własnościowe, 14,6% mieszkania wynajmowane przez władze lokalne, 10,9%
prywatny wynajem i 8,3% wynajem prowadzony przez towarzystwa mieszkaniowe [tamże: 25].
W odniesieniu zarówno do Anglii i Walii, jak i Szkocji można mówić o niewystarczającej podaży dostępnych mieszkań odpowiedniej jakości w stosunku
do zapotrzebowania. Przejawami tego problemu są m.in. długie listy oczekujących na mieszkanie socjalne oraz liczba członków gospodarstw domowych
doświadczających bezdomności. I tak w Anglii liczba gospodarstw domowych
uznanych za bezdomne wyniosła w latach 2009-2010 ponad 62 tys., w Walii
w roku 2012-2013 było ich 5 795 [Orji, Sparkes 2014: 35], zaś w Szkocji w latach
2011-2012 władze lokalne uznały za takie 35 515 gospodarstw (szacunki organizacji Shelter za: [Jordan 2014: 68]). Według danych na 1 kwietnia 2012 roku
w całym kraju na prowadzonych przez władze lokalne listach oczekujących na
mieszkanie socjalne znajdowało się 1 850 tys. gospodarstw domowych [Orji,
Sparkes 2014: 35].
Jednym z powodów braku dostępności odpowiedniego mieszkania są dla
wielu gospodarstw domowych wysokie i stale (w ostatnich latach znacząco)
rosnące czynsze za wynajem na wolnym rynku. Przy dużym zróżnicowaniu
ich wysokości między metropoliami a pozostałymi obszarami, w 2014 roku
osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, w tym bezdomnością. Oferta usług
i gwarancji dla właścicieli jest bardzo podobna do tej, którą proponują SLAs; zob.
np. [Norwich 2014]. Niestety, różne doniesienia wskazują na to, że programy te nie
są dobrze znane i szeroko wykorzystywane przez właścicieli nieruchomości; zob. np.
[Lawrenson 2012].
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średni miesięczny czynsz w sektorze prywatnym w Anglii i Walii wyniósł 707
funtów6, a wynajmujący wydawali na niego średnio 41% swojego dochodu7
[tamże: 37]. Dla porównania: średni miesięczny czynsz w wynajmie socjalnym
wyniósł 330 funtów (marzec 2012) i stanowił 30% dochodu najemców [tamże].
W Szkocji w pierwszym kwartale 2013 roku średni miesięczny czynsz za wynajem w sektorze prywatnym wyniósł 675 funtów [Jordan 2014: 43-44]. Zgodnie
z dostępnymi danymi, w Wielkiej Brytanii 2/3 najemców lokali socjalnych i 1/4
najemców mieszkań prywatnych na wolnym rynku otrzymuje zasiłek mieszkaniowy [Orji, Sparkes 2014: 80].
Warto podkreślić, że znacząca większość mieszkańców Wielkiej Brytanii za
preferowaną formę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych uznaje mieszkanie
(dom) posiadane na własność. Jednocześnie mamy do czynienia z rosnącym
udziałem najmu w sektorze prywatnym. Koncepcja społecznych agencji najmu
powstała z przeświadczenia o możliwości zwiększenia podaży mieszkań dostępnych finansowo dla osób o niskich dochodach bądź z innych powodów zagrożonych bezdomnością dzięki zwiększeniu możliwości, jakie daje sektor prywatnego wynajmu (zob. [Rugg, Rhodes 2008]). To jednak byłoby możliwe tylko pod
pewnymi warunkami, z których najważniejszymi są zapewnienie czynszów na
poziomie adekwatnym do dochodów potencjalnych najemców oraz pozyskanie
gotowych do współpracy właścicieli nieruchomości. Społeczne agencje najmu
mają w założeniu skupiać swoje działania na obu tych kierunkach.

2. Podstawy funkcjonowania SLAs

Społeczne agencje najmu działające w Wielkiej Brytanii można podzielić,
biorąc pod uwagę strukturę założycielską, na następujące typy – mianowicie
prowadzone:
◆b
 ezpośrednio przez władze lokalne,
◆p
 rzez towarzystwa mieszkaniowe,
◆p
 rzez organizacje trzeciego sektora,
◆ j ako przedsiębiorstwa społeczne (social eneterprises)8.
6 W tym samym czasie średni miesięczny czynsz za wynajem w sektorze prywatnym
w Londynie wyniósł 1417 funtów [Orji, Sparkes 2014: 37].
7 Osoby posiadające mieszkania na własność wydawały średnio 560 funtów miesięcznie na spłatę kredytu, co stanowiło przeciętnie 19% ich dochodu [tamże: 37].
8 Spośród dziewięciu SLAs z Walii poddanych ewaluacji, dwie były prowadzone
przez władze lokalne, cztery przez towarzystwa mieszkaniowe, a trzy przez organiza-
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Zarówno badanie ewaluacyjne przeprowadzone w Walii, jak i kwerenda internetowa pozwalają stwierdzić, że dzisiejsze SLAs to podmioty powstające od
ponad 10 lat, z czego większa część obecnie funkcjonujących powstała w ostatnich pięciu, sześciu latach9.
Jak wynika z raportu oceniającego działalność SLAs w Walii, większość
agencji była subsydiowana zewnętrznie w momencie rozpoczynania działalności i otrzymała granty w wysokości 20-150 tys. funtów od władz Walii, władz
lokalnych lub towarzystw mieszkaniowych [Social 2013: 17]. W momencie
przeprowadzania badania ewaluacyjnego pięć z dziewięciu agencji nie otrzymywało dodatkowego finansowania zewnętrznego, co nie wykluczało wsparcia
w ramach przepływów z organizacji macierzystej (parent body). Jedna z agencji
osiągała ze swej działalności nadwyżki budżetowe, które na koniec 2012 roku
wyniosły 45 tys. funtów [tamże]10.
Społeczne agencje najmu w Walii pod koniec 2013 roku administrowały
łącznie 1315 nieruchomościami (których właścicielami było ok. 900 osób), przy
mocno zróżnicowanej liczbie nieruchomości przypadających na poszczególne
SLAs – od 24 do 410 [tamże: 19-21]. Średni czas trwania wynajmu także różnił
się znacząco między agencjami: niektóre deklarowały, że większość najemców
zajmowała daną nieruchomość ponad dwa lata, inne prawie nie notowały tak
trwałych najmów i wskazywały na przewagę najmów, których długość nie przekroczyła jeszcze sześciu miesięcy11 [tamże: 32].
cje trzeciego sektora [Social 2013: 15]. Spośród dziesięciu SLAs zakwalifikowanych do
badania własnego, w przypadku siedmiu udało się ustalić, na podstawie informacji
zawartych na stronie internetowej, podmiot powołujący i zarządzający agencją: cztery
SLAs zostały utworzone przez władze lokalne (w tym jedna działała wspólnie z organizacją pozarządową), dwie funkcjonowały jako przedsiębiorstwa społeczne, a jedna była
zarządzana przez organizację trzeciego sektora.
9 Najstarsza agencja z Walii funkcjonowała od 2004 r.; najwięcej (sześć) z ewaluowanych SLAs powstało w latach 2009-2010 [tamże: 15]. Kwerenda internetowa pozwala
stwierdzić, że w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii powoływane były do życia kolejne
SLAs, np. Letstart Letting, uruchomiona przez Hastings Borough Council w lutym 2015
r. [Council 2015a], czy Luton Lets, powołana przez władze lokalne w kwietniu tego
samego roku [Council 2015b].
10 Nadwyżki były przekazywane organizacji macierzystej, w której ramach funkcjonowała SLA. Podczas spotkań z przedstawicielami władz lokalnych niektórzy respondenci wyrażali przekonanie, że zyski z działalności SLAs powinny być jednak przeznaczane przede wszystkim na obniżenie kosztów wynajmu dla najemców i właścicieli
nieruchomości [Social 2013: 18].
11 Jednak należy podkreślić, że większość agencji nie prowadziła szczegółowych rejestrów odnośnie do trwałości najmów.
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Profil działalności społecznych agencji najmu może być dość szeroki – od
ograniczania się jedynie do pośredniczenia w wynajmie mieszkań na zasadach
„społecznych” po prowadzenie równolegle wynajmu na zasadach rynkowych.
Ponadto agencje oferują zróżnicowane pakiety usług, skierowanych zarówno
do właścicieli nieruchomości, jak i samych najemców.

3. Profil najemców

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie z ewaluacji SLAs w Walii, jak
też te dostępne na stronach internetowych innych brytyjskich agencji, trudno
jednoznacznie określić profil najemców. Jednym z powodów jest to, że wiele
agencji nie gromadzi szczegółowych danych o swoich najemcach. Najczęściej
podawana jest ogólna informacja, że większość klientów agencji to osoby „bezdomne lub zagrożone bezdomnością” [tamże: 29]. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Walii, przeważająca większość najemców – klientów SLAs – to
osoby skierowane do agencji przez odpowiednie instytucje władz lokalnych
lub inne organizacje pomocowe. Jednak należy zaznaczyć, że zarówno część
przedstawicieli władz lokalnych, jak też respondentów reprezentujących agencje wskazywało na problemy we wzajemnej współpracy. Władze lokalne skarżyły się na to, że wiele kierowanych osób nie zostało, bez podania przyczyn,
zakwaterowanych przez agencje, z kolei przedstawiciele SLAs podnosili kwestię
nieprzekazywania odpowiedniej informacji o osobach poszukujących mieszkania na wynajem [tamże: 30].
W raporcie z badań walijskich SLAs poruszono także zagadnienie „polityki alokacji” najemców, w tym przede wszystkim traktowania priorytetowo
wybranych grup klientów. Okazało się, że żadna z badanych agencji nie ma
spisanych zasad w tej kwestii, a stosowane w praktyce reguły różnią się między agencjami – od pomocy w pierwszej kolejności tym, którzy pierwsi się
zgłoszą, po priorytetowe traktowanie osób kierowanych przez instytucje władz
lokalnych. W większości agencji na pierwszym miejscu stawiano potrzeby osób
bezdomnych bądź w największym stopniu zagrożonych bezdomnością [tamże].
Niemniej, jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli SLAs, przy poszukiwaniu
mieszkania dla klienta pod uwagę brane są najczęściej także preferencje właścicieli, co może uniemożliwiać wynajem osobom szczególnie zagrożonym
marginalizacją, np. uzależnionym od alkoholu czy narkotyków, opuszczającym
zakłady karne. Podkreślano również, że znaczenie mają dochody przyszłych
najemców, w tym możliwość uiszczenia przez nich opłat dodatkowych (np.
kaucji, czynszu z góry) [tamże: 31].

Społeczne agencje najmu w Wielkiej Brytanii…

89

4. Usługi świadczone właścicielom nieruchomości.
Opłaty

Zarówno usługi i gwarancje oferowane właścicielom nieruchomości, jak też
pobierane opłaty wykazują dużą różnorodność w poszczególnych społecznych agencjach najmu. Wśród ewaluowanych agencji walijskich wszystkie
pobierały od właścicieli nieruchomości opłaty związane z administrowaniem wynajmowaną nieruchomością, wynoszące 8-12% wysokości czynszu
(netto). Ponadto część agencji wymagała opłaty początkowej w wysokości
od 35 do 425 funtów (netto). Ta wysokość była uzależniona m.in. od tego,
czy agencja miała zajmować się tylko pośrednictwem w wynajmie, czy także zarządzaniem nieruchomością. Niektóre agencje przewidywały również
opłaty za inne usługi, których nie wliczały do „pakietu podstawowego”, np.
za przygotowanie umowy najmu – 50 funtów, czy udzielanie pomocy prawnej w zakresie praw i obowiązków właścicieli nieruchomości – 12 funtów
za godzinę [tamże: 22-23]. W ramach kwerendy internetowej ustalono, że
część agencji nie pobiera żadnych opłat od właścicieli nieruchomości. Te organizacje zachęcają ich do współpracy, wskazując, że pomimo niższego niż
rynkowy czynszu wynajem przez SLA jest bardziej opłacalny dla właściciela
niż korzystanie z usług agencji o profilu rynkowym, a to z uwagi na niskie lub
zerowe koszty związane z wynajmem12.
Niżej przedstawiono najważniejsze/najczęściej oferowane usługi i gwarancje SLAs (w zależności od schematu funkcjonowania konkretnej SLA są one
realizowane w ramach opłaty początkowej, opłaty podstawowej, opłat dodatkowych bądź bezpłatnie) oferowane właścicielom nieruchomości:
◆ pakiet usług inicjujących wynajem, m.in.: wstępna inspekcja nieruchomości ze sporządzeniem raportu, certyfikaty bezpieczeństwa, ustalenie
czynszu, poszukiwanie odpowiedniego najemcy i jego „weryfikacja”,
◆ g warantowana zapłata czynszu przez cały okres umowy najmu,
◆ gwarancja tej zapłaty w ustalonym terminie, bez względu na to, czy najemca dokonał wpłaty,
◆ z apłata pierwszego czynszu z góry,
◆ r egularne inspekcje nieruchomości (najczęściej kwartalne),
◆ z obowiązanie do pokrycia szkód do ustalonej wysokości,
np. [Islington Lettings 2015]. Interesujące są ustalenia poczynione w ramach
badania SLAs w Walii: wynika z nich, że w przypadku kilku agencji opłaty pobierane
od właścicieli nieruchomości były wyższe niż te pobierane przez agencje komercyjne
[Social 2013: 22-23].
12 Zob.
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◆u
 sługi związane z naprawami,
◆p
 omoc w uzyskaniu grantu/pożyczki na remonty i podwyższenie standardu nieruchomości bądź umożliwienie przekazania danej nieruchomości
na wynajem [tamże: 23-26].

5. Usługi świadczone najemcom. Opłaty

Jak wynika z badania ewaluacyjnego SLAs w Walii, a także przeprowadzonej
kwerendy internetowej, zarówno zakres usług oferowanych najemcom przez
agencje, jak też wysokość pobieranych opłat są znacznie zróżnicowane. Usługi/
/wsparcie dla najemców mogą być świadczone zarówno przez daną SLA, jej organizację macierzystą (np. towarzystwo mieszkaniowe), jak i inne organizacje
partnerskie [tamże: 28].
Podstawową opłatą przy wynajmie mieszkania przez SLA jest czynsz. Biorąc pod uwagę informacje uzyskane w badaniach, można przyjąć, że regułą
jest ustalanie wysokości czynszu na podstawie wysokości lokalnego zasiłku
mieszkaniowego (Local Housing Allowance), który z kolei stanowi podstawę
wysokości zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) przyznawanego osobom
wynajmujących mieszkania od prywatnych właścicieli13. Jednak nie wszystkie
agencje stosują się do tej zasady: część ustala czynsze na zasadach rynkowych,
zdarza się również, że wysokość czynszu jest niższa od wysokości lokalnego
zasiłku mieszkaniowego [tamże: 26].
Wśród innych możliwych opłat, którymi byli obciążani najemcy mieszkań
za pośrednictwem SLAs, znajdowały się następujące:
◆o
 płata początkowa (może być zwrócona, jeśli najemca nie ma nieuregulowanych zobowiązań),
◆ c zynsz opłacony z góry,
◆ opłata za usługi, która może obejmować bardzo różne kategorie: drobne naprawy, administrowanie, pralnię, rachunki (np. za elektryczność),
13 Szczegółowe

informacje o sposobie wyliczania LHA, a także kryteriach dostępności (w tym ograniczeń dla osób bezdzietnych i niepozostajacych w związkach poniżej 35 roku życia) i formach płatności (bezpośrednio dla osoby uprawnionej bądź
bezpośrednio dla właściciela wynajmowanej nieruchomości) można znaleźć m.in. na
stronie internetowej Shelter – organizacji o dużej rozpoznawalności, zajmującej się
przede wszystkim doradztwem i wsparciem w zakresie problematyki mieszkaniowej;
zob. [Shelter 2015].
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sprzątanie; w części agencji opłata ta jest pobierana jedynie od osób zamieszkujących wspólnie jedną nieruchomość (HMO tenants14).
◆ pokrycie kosztów zabezpieczenia na poczet ewentualnych szkód (bond 15),
kaucja (deposit),
◆ g warancja opłacania czynszu (rent guarantee check) [tamże: 26-27].
Zróżnicowanie pobieranych opłat, w tym wysokości czynszu, powoduje, że
cały koszt wynajmu mieszkania o podobnym standardzie może być znacząco
różny, w zależności od danej SLA16.
Nie wszystkie SLAs z własnej inicjatywy udzielają najemcom dodatkowego
wsparcia w postaci konkretnych usług. Ich znacząca większość po rozpoznaniu
ewentualnych potrzeb najemców w tym zakresie kieruje takie osoby do odpowiednich instytucji bądź wsparcia udzielają organizacje macierzyste, w których
ramach powstały SLAs. Duża część walijskich agencji współpracuje z innymi
lokalnymi instytucjami w zakresie udzielanego najemcom wsparcia (w tym wypadku przede wszystkim z władzami lokalnymi), co w praktyce oznacza korzystanie przez potrzebujących pomocy z różnych lokalnych programów wsparcia
[tamże: 28-29]. Podstawową usługą oferowaną przez same agencje są regularne
wizyty w miejscu zamieszkania najemcy (swego rodzaju inspekcje), odbywające się najczęściej kwartalnie [tamże: 28]. Część SLAs badanych w Walii zapewniała całodobowy kontakt telefoniczny z agencją w celu zgłaszania – zarówno
przez najemców, jak i właścicieli mieszkań – różnego rodzaju wypadków związanych z wynajmem, m.in. napraw, zakłóceń porządku publicznego lub innych
aspołecznych zachowań najemców [tamże: 29].
14 House in Multiple Occupation (HMO) oznacza współdzielenie przez kilku najemców domu lub mieszkania przy spełnieniu następujących warunków: mieszkanie
(dom) zamieszkuje co najmniej trzech/troje najemców, którzy tworzą więcej niż jedno
gospodarstwo domowe, a ponadto wspólnie użytkują kuchnię, łazienkę lub ubikację
[Private renting 2015].
15 Agencje bardzo różnie traktują kwestię zabezpieczeń i w wielu z nich istnieje
możliwość skorzystania z lokalnego programu pokrywającego w całości bądź części
koszt gwarancji [Social 2013: 26- 27].
16 Autorzy raportu z ewaluacji walijskich SLAs przedstawiają tu dwie skrajne sytuacje. Mianowicie, najniższe zsumowane opłaty będzie ponosił najemca, którego czynsz
ustalono na poziomie równym bądź niższym od wysokości lokalnego zasiłku mieszkaniowego i któremu nie naliczono żadnych dodatkowych opłat, natomiast opłaty najwyższe będą zawierały czynsz ustalony powyżej wskaźnika lokalnego zasiłku mieszkaniowego, tygodniową opłatę serwisową w wysokości 5 funtów (dla osób zamieszkujących
HMO), koszt depozytu, koszt czynszu opłaconego z góry oraz gwarancję opłacania
czynszu (rent guarantee check) w wysokości 75 funtów [Social 2013: 27].
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6. Ryzyka, bariery i wyzwania dla rozwoju
i funkcjonowania SLAs

Jednym z istotniejszych wyzwań, z którymi mierzą się społeczne agencje najmu
w Wielkiej Brytanii, jest konieczność zyskania zaufania właścicieli nieruchomości, które miałyby być administrowane przez SLAs. Nie jest to łatwe, bowiem właściciele mają szereg obaw przed zaangażowaniem się we współpracę
z SLAs, związanych przede wszystkim z profilem potencjalnych najemców. Jak
podkreślono w jednej z dyskusji na ten temat, właściciele mieszkań nie chcą,
by traktować wynajmowane przez nich nieruchomości jako „ostatnią deskę ratunku dla aspołecznych najemców”17. Prawdopodobnie obawa przed brakiem
zainteresowania ze strony właścicieli nieruchomości przyczynia się do tego, że
duża część informacji na stronach internetowych prowadzonych przez SLAs
jest skierowana przede wszystkim do potencjalnych dostarczycieli nieruchomości na wynajem i tak skonstruowana, aby wybór społecznej agencji najmu
wydawał się rozwiązaniem dla nich najkorzystniejszym .
Uwzględniając potrzebę pozyskania nieruchomości na wynajem, a co za
tym idzie, stwarzając właścicielom mieszkań jak najdogodniejsze warunki
umowy, SLAs mogą mieć trudności z utrzymaniem swego „społecznego” profilu i skupieniem się na wspieraniu samych najemców. Zarówno wyniki badania ewaluacyjnego SLAs w Walii, jak też kwerenda internetowa pozwalają
stwierdzić, że granica między działalnością rynkowej i społecznej agencji najmu może być dość płynna, a poszczególne organizacje (dotyczy to zwłaszcza
SLAs prowadzonych przez podmioty trzeciego sektora) same wyznaczają dla
siebie stopień „społecznego” zaangażowania.
Jak wynika z badań prowadzonych wśród walijskich SLAs, pewną barierą rozwoju, a zarazem wyzwaniem na przyszłość, są relacje między agencjami
a władzami lokalnymi. Obie strony często są ze sobą mocno formalnie związane
(powołanie agencji przez władze lokalne, umowy pomiędzy SLAs a władzami
lokalnymi, subsydiowanie przez władze lokalne), niemniej ich realna współpraca
bywa bardzo ograniczona. Zdaniem respondentów powodów takiego stanu rzeczy, a co za tym idzie, dość ograniczonego zaufania między partnerami, jest wiele
i występują po obu stronach relacji. Można przyjąć, że do najważniejszych należą:
◆ brak właściwego przepływu informacji między SLAs i władzami lokalnymi,
◆ brak jasno sprecyzowanych i uzgodnionych oczekiwań obu stron co do
celów, sposobu i rezultatów działalności SLAs,
17 Wypowiedź

Mary Latham na forum dyskusyjnym właścicieli nieruchomości:
Contrary to the popular belief, landlords do care who lives in their properties, we do care
about the communities in which we invest and we don’t want to be the Last Chance Saloon
for anti social tenants [Property Forum 2014].
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◆ s łabo rozwinięte kontakty między władzami lokalnymi i SLAs,
◆b
 rak dostatecznego zrozumienia specyfiki, odrębności i ograniczeń działania publicznych instytucji zarządzanych przez władze lokalne i społecznych agencji najmu, które w dużej mierze funkcjonują jak instytucje
rynkowe i z takimi instytucjami konkurują [tamże: 33-35].

7. Perspektywy

Pomimo skomplikowanych uwarunkowań i trudności, których doświadczają
działające w Wielkiej Brytanii społeczne agencje najmu, są one postrzegane jako
potencjalnie ważny instrument rozwiązywania problemów mieszkaniowych na
poziomie lokalnym. Może o tym świadczyć powstawanie nowych SLAs, w szczególności powoływanych przez władze lokalne. Wśród korzyści dla władz lokalnych i prowadzonej przez nie polityki płynących z działalności społecznych
agencji najmu mieszkaniowej szczególne znaczenie mogą mieć takie kwestie18:
◆w
 iększy dostęp do wynajmu w sektorze prywatnym – poprzez ustalenie
czynszów na poziomie równym bądź niższym od LHA oraz brak opłat
agencyjnych dla najemców,
◆ poprawa warunków mieszkaniowych w wynajmowanych nieruchomościach – właściciele będą zobowiązani do zapewnienia minimalnych
wymaganych standardów przed zakwalifikowaniem nieruchomości do
wynajmu przez SLA,
◆ z mniejszenie kolejek na prowadzonych przez władze lokalne listach oczekujących na mieszkania socjalne,
◆ z mniejszenie kosztów i czasu pracy osób zajmujących się w instytucjach
władz lokalnych (Councils) poszukiwaniem odpowiednich lokali dla
osób zagrożonych bezdomnością,
◆ zapewnienie trwałego wynajmu – poprzez wsparcie dla najemców, dostępny cenowo czynsz, wsparcie dla właścicieli nieruchomości w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wynajmowaniem nieruchomości, przyjęcie sześciomiesięcznego minimalnego okresu wynajmu,
◆ ograniczenie wykorzystywania nieruchomości należących do władz lokalnych w celu zapewnienia czasowego zakwaterowania osobom potrzebującym [Establishment 2014].
Wykorzystanie sektora prywatnego najmu daje władzom lokalnym możliwość poszerzenia dostępnych opcji dla realizacji polityki mieszkaniowej, przede
18 Na

przykładzie korzyści zidentyfikowanych w propozycji utworzenia nowej SLA
w Wrexham, w Walii.
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wszystkim w odniesieniu do zapobiegania i zwalczania bezdomności. Społeczne
agencje najmu są najbardziej zaawansowanym instrumentem pozwalającym na
dostosowanie oferty najmu na wolnym rynku do potrzeb i sytuacji społeczno-ekonomicznej potencjalnych najemców o niskich dochodach, którzy obecnie
są „klientami” władz lokalnych i sektora mieszkalnictwa socjalnego.
Wraz z rozwojem i powstawaniem nowych SLAs ważna staje się kwestia
możliwości generowania dochodu przez agencje, a szerzej – relacji między społecznym i rynkowym aspektem ich działalności. Napięcie w tym obszarze może
wzrastać w sytuacji, gdy SLA nie ma dostępu do stałych zewnętrznych źródeł,
pokrywających w całości lub w części jej zapotrzebowanie na środki finansowe,
a także wtedy, gdy docelowa grupa klientów agencji, czyli potencjalnych najemców, jest szczególnie „trudna”, co w tym wypadku może oznaczać brak dochodu
i/lub społeczną marginalizację.
Podjęcie decyzji o utworzeniu społecznej agencji najmu wiąże się – bez
względu na to, kto jest jej organem założycielskim – z koniecznością przyjęcia
wielu rozstrzygnięć organizacyjnych, w tym finansowych. Jak dotąd powstał
tylko jeden „podręcznik” zawierający wskazówki dla zainteresowanych powołaniem nowej SLA: [Local 2015], przygotowany przez Crisis – organizację
pozarządową zajmującą się pomocą osobom bezdomnym. Opracowanie to
prowadzi potencjalnych realizatorów koncepcji SLA krok po kroku: od decyzji
o utworzeniu agencji, poprzez wybór instytucji odpowiedzialnej za jej prowadzenie, rozpoznanie rynku, określenie sposobu finansowania, analizę ryzyka,
szczegółowe przedstawienie zakresu usług i działań podejmowanych przez
agencję, aż po zasady współpracy z innymi podmiotami. Publikacja może być
wykorzystywana bardzo praktycznie, jako zbiór szczegółowych wskazówek,
formularzy i list kontrolnych, pozwalających na pogłębioną analizę zasobów
i potrzeb niezbędną przed podjęciem decyzji i rozpoczęciem działalności agencji. Należy podkreślić, że opracowanie skierowane jest przede wszystkim do
tych podmiotów, które zakładają, że SLA będzie generować dochód potrzebny
do jej utrzymania. Na szczególną uwagę zasługuje także zamieszczony w publikacji kodeks dobrych praktyk, którym powinny kierować się agencje we
wszystkich obszarach swej działalności [tamże: 46-49].

Podsumowanie

Funkcjonowanie społecznych agencji najmu w Wielkiej Brytanii jest bardzo
mocno osadzone w tamtejszej polityce mieszkaniowej. Aby dobrze zrozumieć
całościowe instytucjonalne „uwikłanie” SLAs, potrzebne byłoby jej szersze
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przedstawienie, przede wszystkim w odniesieniu do odpowiedzialności nałożonej w tym zakresie na władze lokalne i stosowanych przez nie instrumentów
(co nie jest celem tego opracowania). Wskazane byłoby przeprowadzenie wizyt studyjnych w wybranych agencjach, co umożliwiłoby bezpośredni kontakt
z osobami zaangażowanymi w prowadzenie SLAs i uzyskanie wyczerpującej
informacji w najbardziej interesujących nas aspektach.
Przeprowadzona kwerenda i analiza dostępnych materiałów pozwalają
stwierdzić, że brytyjskie SLAs działają na podstawie ogólniejszych przepisów
regulujących kwestie polityki mieszkaniowej19 i realizują swoje działania z wykorzystaniem dostępnych instrumentów. Oznacza to, że nie ma odrębnych rozwiązań prawnych, które dotyczyłyby tylko społecznych agencji najmu. Wydaje
się, że jednym z powodów problemów dotykających SLAs, a także powodem
pewnego rozczarowania po stronie władz lokalnych, które zdecydowały się
na współpracę z agencją (pamiętajmy, że przez cały czas powstają nowe SLAs,
powoływane pod patronatem władz lokalnych), jest właśnie niedookreślenie
koncepcji i zasad funkcjonowania społecznych agencji najmu. Zwracali na to
uwagę respondenci w badaniu walijskich SLAs, podkreślając brak jednolitej definicji społecznej agencji najmu. Nie określono także wspólnego dla wszystkich
SLAs kodeksu postępowania (Code of Conduct), w tym tego, jak mają wyglądać
wzajemne relacje SLAs i innych podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie kwestii mieszkaniowej – przede wszystkim relacji z władzami lokalnymi
[Social 2013: 35]. Pojawiały się także postulaty licencjonowania SLAs [tamże: 34].
Wszystko to miałoby prowadzić do urzeczywistnienia „modelowych” założeń
funkcjonowania SLAs, w których nacisk położony jest na:
◆ dostępność najmu dla osób o niskich dochodach (czynsze na poziomie
LHA lub niższym),
◆ minimalne opłaty bądź ich brak dla najemców korzystających z usług SLAs
i zagrożonych wykluczeniem społecznym (szeroki wachlarz wsparcia
oferowany przez SLAs bądź organizacje współpracujące),
◆u
 względnienie lokalnej strategii rozwiązywania problemów mieszkaniowych i współpracę z władzami lokalnymi (w tym większe zaangażowanie
tych władz we wsparcie SLAs,
◆ „ otwartość i transparentność” SLAs20 [tamże: 47].

19 Można

tu wskazać choćby „Local Government Act 1972” i „Housing Act 2004”;
zob. np. [Social 2015].
20 Powyższe rekomendacje przedstawili autorzy raportu z ewaluacji SLAs w Walii.
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Dodatek:

Kodeks dobrych praktyk
Standardy świadczenia usług
Lokalna agencja najmu jest zobowiązana:

– przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych,
– nie ujawniać żadnych poufnych danych klientów bez uprzedniego uzyskania ich
pisemnej zgody, z zastrzeżeniem przypadków, gdy wymagają tego przepisy prawa,
– dostarczać usługi, których jakość jest niezależna od rasy, wyznania, płci, orientacji seksualnej i wieku klientów,
– dostarczać usługi, które odpowiadają zasadom przedstawionym w przewodniku
po dobrych praktykach, opracowanym przez organizację Crisis z myślą o lokalnych agencjach najmu,
– na wszystkich obszarach swojej działalności przestrzegać przepisów prawa,
– wymagać od wszystkich pracowników aktualnego zaświadczenia o niekaralności
w wersji rozszerzonej,
– przechowywać wszystkie środki pieniężne klientów na ich indywidualnych kontach i, w stosownych przypadkach, uzgadniać działania związane z ochroną środków pieniężnych klientów,
– definiować wszystkie dostarczane usługi i związane z nimi opłaty w warunkach
świadczenia usług i dostarczać każdemu wynajmującemu kopię tego dokumentu;
– aktywnie zachęcać partnerów, wynajmujących i najemców do dzielenia się uwagami o działalności lokalnej agencji najmu,
– aktywnie współpracować z lokalnym stowarzyszeniem zrzeszającym wynajmujących, jeśli takie istnieje,
– oferować wszystkim pracownikom szkolenia możliwość ich ciągłego rozwoju
zawodowego,
– za swoje usługi pobierać niewygórowane opłaty,
– co rok sporządzać sprawozdanie finansowe, które uwzględnia przewidywania
strat, zysków oraz płynności finansowej w perspektywie kolejnych trzech lat,
– ciągle monitorować efektywność usług, a także opracować zestaw wskaźników
w zakresie tego monitoringu,
– dysponować odpowiednimi ubezpieczeniami: z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, od odpowiedzialności cywilnej oraz od odpowiedzialności
pracodawców,
– dysponować szczegółową procedurą rozpatrywania skarg,
– dysponować procedurami związanymi z pracą w pojedynkę, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom agencji, którzy pracują w tym systemie.
Standardy świadczenia usług wynajmującym

Uwaga: w odniesieniu do lokalnych agencji najmu, które nie zarządzają nieruchomościami, stosuje się wyłącznie te fragmenty standardów świadczenia usług, które
dotyczą procesu wyszukiwania najemcy oraz zawierania umowy najmu.
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– opracować dokument określający minimalne standardy dla wszystkich nieruchomości, które mogą być obsługiwane przez agencję, a następnie dostarczyć
każdemu wynajmującemu kopię tego dokumentu,
– odwiedzić nieruchomość i przekazać uwagi dotyczące wszelkich napraw/renowacji, które należy przeprowadzić, aby nieruchomość odpowiadała minimalnym
standardom,
– wstrzymać się z wynajmowaniem nieruchomości do momentu, gdy ukończone zostaną wszystkie naprawy/renowacje, niezbędne do zapewnienia zgodności
z minimalnymi standardami,
– dostarczyć każdemu wynajmującemu pakiet informacyjny,
– wyjaśnić każdemu wynajmującemu zasady systemu dodatków mieszkaniowych,
– udzielić wskazówek co do wysokości czynszu, której wynajmujący może oczekiwać,
– zorganizować kontrole bezpieczeństwa instalacji gazowych oraz elektrycznych,
jeśli poprosił o to wynajmujący,
– wyjaśnić wynajmującemu jego prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki
najemcy,
– udzielić wskazówek co do działań, które należy podjąć, gdy nieruchomość jest
obciążona hipoteką,
– udzielić wskazówek w zakresie opcji ubezpieczenia budynku oraz jego wyposażenia, a także innych opcji ubezpieczenia pomocnych wynajmującemu do zabezpieczenia jego interesów w sytuacjach, które zazwyczaj nie są uwzględniane
w standardowych polisach ubezpieczeniowych wynajmowanych nieruchomości,
– towarzyszyć potencjalnym najemcom w oględzinach nieruchomości na wynajem,
– wybrać najemcę w sposób uzgodniony z wynajmującym, a także dostarczyć wynajmującemu informacje o sytuacji życiowej klienta, przestrzegając przy tym wymogów zachowania poufności danych klienta,
– podjąć działania związane ze sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego
nieruchomości, a także uzyskać podpis najemcy pod takim protokołem,
– dostarczyć umowę najmu i doprowadzić do jej zawarcia, przy czym umowa nie
może zawierać nieuczciwych warunków zdefiniowanych w ustawie o umowach
konsumenckich z 1999 roku,
– pobrać od najemcy kaucję na pokrycie ewentualnych szkód lub uzgodnić z wynajmującym inną formę gwarancji,
–w
 stosownych przypadkach podjąć działania związane z zabezpieczeniem kaucji
zgodnie z przepisami ustawy o zabezpieczeniu kaucji od wynajmu nieruchomości,
– udzielić pomocy związanej z przepisaniem liczników w przypadku mediów,
z których najemca ma się rozliczać samodzielnie,
– przeprowadzić stosowne kontrole tożsamości najemcy oraz jego referencji,
– zagwarantować, że najemca, który potrzebuje dodatkowego wsparcia, otrzyma je
zanim rozpocznie się okres najmu,
– ocenić ryzyko w przypadku każdego najemcy, a także poinformować wszystkich
pracowników, podwykonawców oraz wynajmujących o wszelkich istotnych za-
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grożeniach dla ich bezpieczeństwa osobistego, przestrzegając przy tym wymogów
zachowania poufności danych klienta.
Standardy Świadczenia Usług Najemcom

Uwaga: jeśli lokalna agencja najmu nie zarządza nieruchomością, najemca otrzymuje dane kontaktowe wynajmującego.
Kiedy najemca zwraca się do lokalnej agencji najmu,
agent jest zobowiązany:

– omówić z najemcą jego wymagania co do nieruchomości oraz ustalić, w jakich
rejonach chciałby szukać nieruchomości, a także wziąć pod uwagę usytuowanie
wszelkich dostawców usług i wsparcia, z których korzysta najemca,
–w
 ejść w kontakt z wszelkimi innymi agencjami zaangażowanymi w sprawę najemcy,
– poprosić najemcę, by wypełnił formularz zgłoszeniowy, a także określić wszelkie wymagania w zakresie dodatkowego wsparcia oraz możliwości zatrudnienia/
uczestnictwa w szkoleniach, z których najemca może skorzystać,
– ocenić ryzyko związane z najemcą,
– przekazać mu pakiet informacyjny,
– ustalić, czy przysługują mu dodatki mieszkaniowe lub jakiekolwiek inne świadczenia społeczne;
– towarzyszyć najemcy w oględzinach nieruchomości,
– jasno mu wytłumaczyć jego prawa i obowiązki w sektorze prywatnych mieszkań
na wynajem,
– zapisać najemcę na odpowiednie szkolenia dla przyszłych najemców, jeśli takie
są dostępne.
Po znalezieniu nieruchomości odpowiadającej najemcy
lokalna agencja najmu jest zobowiązana:

– stwierdzić, czy cena nieruchomości jest wystarczająco przystępna dla najemcy,
– sprawdzić, czy nieruchomość odpowiada minimalnym standardom i czy wykonano w niej wszystkie wymagane kontrole bezpieczeństwa wyposażenia, instalacji gazowej i elektrycznej,
– udzielić wskazówek co do możliwości pozyskania mebli,
– wyjaśnić powody, dla których sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy,
a także uzgodnić jego zawartość,
– udzielić wskazówek odnośnie do wymagań związanych z kaucją od wynajmu lub
zagwarantować poręczenie umowy najmu,
– poinformować, jak kaucja będzie zabezpieczona zgodnie z przepisami ustawy
o zabezpieczeniu kaucji od wynajmu nieruchomości,
–u
 dzielić pomocy przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
– przekazać najemcy dane dostawców mediów w danym rejonie, a także, w stosownych przypadkach, pomóc mu w zarejestrowaniu liczników mediów na
jego nazwisko,
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– upewnić się, że najemca rozumie, jak funkcjonują wszystkie urządzenia, w które wyposażona jest nieruchomość, a także udzielić wskazówek co do sposobów
zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
– upewnić się, że najemca rozumie zapisy umowy najmu.
W okresie najmu lokalna agencja najmu jest zobowiązana:

– regularnie formułować „oceny funkcjonowania” najmu przez cały okres jego
trwania,
– z wyprzedzeniem uzgadniać z najemcą terminy, w których ma on udostępniać
nieruchomość, tak by można było skontrolować jej stan (zgodnie z ustaleniami
zawartymi w umowie najmu),
– reagować na wszystkie prośby dotyczące konserwacji i napraw, które – w niektórych przypadkach – mogą być kierowane do wynajmującego w celu uzyskania
jego zgody,
– niezwłocznie odpowiadać na wszelkie pytania najemców,
– udostępniać dane kontaktowe na wypadek pilnych pytań i napraw pojawiających
się poza normalnymi godzinami pracy,
– w stosownych przypadkach współpracować z innymi podmiotami udzielającymi
wsparcia,
– w stosownych przypadkach kontaktować się z działem dodatków mieszkaniowych w imieniu najemcy,
– pobierać czynsz i przekazywać go wynajmującemu co miesiąc lub w innym
uzgodnionym terminie,
– przekazywać wynajmującemu informacje o stanie konta co miesiąc lub w innym
uzgodnionym terminie,
– przekazywać wynajmującemu szczegółowe rachunki dotyczące wszelkich kosztów,
– przez cały okres najmu kontrolować, czy najemca dba o nieruchomość, poprzez
formułowanie „ocen funkcjonowania” najmu w odstępach czasowych uzgodnionych z wynajmującym,
– uzgadniać przeprowadzanie rutynowych prac konserwacyjnych, których wartość
nie może przekraczać limitu ustalonego uprzednio z wynajmującym. Wszelkie
wydatki wykraczające poza ten limit musi zatwierdzić wynajmujący,
– omawiać z wynajmującym wszelkie prośby o naprawy skierowane przez najemcę,
mając na uwadze ustalone wcześniej limity wydatków, o których mowa wyżej,
– korzystać wyłącznie z usług podwykonawców zatwierdzonych przez lokalną
agencję najmu, aby mieć pewność, że mają oni wszystkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe, a także – w stosownych przypadkach – że należą do renomowanej
organizacji zawodowej,
– monitorować informacje o płatnościach czynszowych, a także podejmować
wszelkie stosowne i niezbędne kroki mające na celu sprawne odzyskanie zaległych płatności, zgodne z procedurą postępowania w przypadku zaległości czynszowych przyjętą przez lokalną agencję najmu,
– regularnie przekazywać wynajmującemu informacje związane z najmem.
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Przed upływem okresu najmu
lokalna agencja najmu jest zobowiązana:

– dochodzić płatności zaległości czynszowych, działając przy tym zgodnie z procedurą postępowania w przypadku zaległości czynszowych i wystrzegając się działań, które mogą zostać uznane za nękanie najemcy,
– przekazać najemcy odpowiednie wypowiedzenie umowy najmu,
– uzgodnić z nim termin kontroli nieruchomości pod kątem jej stanu, a także doradzić, co może zrobić w przypadku stwierdzenia szkód, które należy usunąć przed
końcem okresu najmu,
– uzgodnić z najemcą kontrolę stanu nieruchomości w dniu, w którym się wyprowadza, a także zarejestrować dane o wszelkich kwotach, które zostaną potrącone
z kaucji najemcy lub z gwarancji pokrycia szkód,
– udzielić najemcy wszelkich dodatkowych wskazówek i pomocy, jeśli zachodzi
taka potrzeba.
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Założenia teoretyczne
Społecznych Agencji Najmu
( Szociális lakásügynökségek )
jako instrumentu polityki mieszkaniowej
na Węgrzech

Streszczenie

Artykuł przedstawia koncepcję wdrożenia nowego instrumentu prawnego na Węgrzech – społecznych agencji najmu prowadzonych przez jednostki samorządu
lokalnego lub organizacje pozarządowe, których głównym zadaniem byłby najem
lokali na prywatnym rynku mieszkaniowym na potrzeby osób znajdujących się
w gorszej sytuacji społecznej. Założenia teoretyczne działalności tych agencji zostały przedstawione na tle sytuacji i polityki mieszkaniowej Węgier.
słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa na Węgrzech, potrzeby mieszkaniowe,
społeczne agencje najmu
Summary

The article describes the proposal how to set up social rental agencies (SRAs) in
Hungary in a newly established legal environment by local goverments or by registered NGOs that would rent housing units for the socially needy people from the
private rental market. The SRAs theoretical concept is presented at the background
of the housing situation and housing policy in Hungary.
key words: housing policy in Hungary, housing needs, social rental agencies

Wprowadzenie

W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces transformacji i odejście
od centralnego planowania doprowadziły do rozwoju nowych form gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz pojawienia się nowych aktorów na
scenie polityki mieszkaniowej: samorządów lokalnych i, w mniejszym stopniu,
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organizacji pozarządowych [Hegedüs, Keller 2013: 95]. W przypadku Węgier,
podobnie jak w innych krajach dawnego „bloku wschodniego”, decentralizacja oraz prywatyzacja rynku mieszkaniowego spowodowały wielu problemów
związanych z mieszkalnictwem społecznym. Rosnące nierówności dochodowe
oraz koszty zakupu i utrzymania mieszkań sprawiły, że coraz liczniejsza grupa
mieszkańców napotyka na poważne trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Po 1989 roku dodatkowe problemy generowane były przez brak spójnych strategii i polityki mieszkaniowej, która obecnie
realizowana jest przez rozproszone działania zdecentralizowanych publicznych
i prywatnych podmiotów, działających w obszarach związanych z dostawą
energii, wody, budownictwa czy pomocy społecznej. W efekcie istniejący sektor
budownictwa społecznego powstał w wyniku interakcji pomiędzy przyjętymi
indywidualnymi preferencjami gospodarstw domowych oraz wybranymi obszarami polityki społecznej i mieszkaniowej [Hegedüs 2013b: 180].

1. Zarys polityki mieszkaniowej na Węgrzech

Zdaniem Józsefa Hegedüsa w węgierskiej polityce mieszkaniowej po 1990 roku
możemy wyodrębnić cztery główne okresy. W latach 1989-1994 działania władz
publicznych skupiały się głównie na próbach złagodzenia kryzysu mieszkaniowego, związanego z zapaścią gospodarczą oraz odejściem od niewydolnego
systemu subsydiowania sektora mieszkaniowego w okresie socjalizmu. W tym
samym czasie państwo wycofało się ze wspierania dostępnego budownictwa
społecznego poprzez stopniowe ograniczanie subsydiów oraz decentralizację.
Dużą część zadań związanych z polityką mieszkaniową, w tym wypłaty zasiłków mieszkaniowych, przeniesiono na poziom samorządów lokalnych, które
jednocześnie zostały zobowiązane do pokrywania części związanych z tym
kosztów ze środków własnych.
W latach 1995-2000 utworzono nowo instytucje, których celem było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych: kasy budowlane1 i banki hipoteczne, oraz
1 Ustawa

regulująca funkcjonowanie kas budowlanych została uchwalona 5 listopada
1996 i weszła w życie 1 stycznia 1997 r. Określała m.in. maksymalną marżę odsetkową
różnicy między oprocentowaniem depozytów i oprocentowaniem kredytu, warunki
i zasady udzielania przez państwo pomocy oszczędzającym w kasach budowlanych,
okres karencji dla wypłaty premii budowlanej, zasady regulacji płynności kas budowlanych oraz cele mieszkaniowe, na które mogły być wykorzystane oszczędności i kredyt docelowy udzielany przez kasę budowlaną. Państwo wspierało cele mieszkaniowe
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przyjęto nowe regulacje prawne. W tym samym czasie, w związku ze zmniejszaniem nakładów publicznych, uwidocznił się również spadek liczby lokali
mieszkalnych oddawanych do użytku. Wraz z objęciem władzy przez prawicowe ugrupowania w 1998 roku w dyskursie publicznym związanym z polityką
mieszkaniową pojawia się nowa retoryka, skupiająca się na potrzebie wspierania gospodarstw domowych o średnich dochodach, choć w ślad za nią nie idą
żadne konkretne działania.
Trzeci okres rozpoczyna się po 2000 roku. W związku z poprawiającą się
sytuacją ekonomiczną rząd uruchomia nowy program mieszkaniowy, obejmujący m.in.: dopłaty do kredytów hipotecznych2, wsparcie mieszkalnictwa
społecznego na poziomie lokalnym oraz rewitalizację istniejącego zasobu
mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem osiedli powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku3. Wprowadzenie systemu dopłat do kredytów
osób oszczędzających w kasach budowlanych poprzez coroczne wypłaty tzw. premii
budowlanych na rachunki oszczędnościowe klientów. Wysokość premii budowlanej
w pierwszym roku ich funkcjonowania ustalono w wysokości 40% środków zgromadzonych na rachunku do maksymalnej wysokości 90 000 forintów (HUF). Maksymalna
wysokość wsparcia nie mogła więc przekroczyć kwoty 36 000 HUF. W 1998 r. zmniejszono maksymalną wysokość premii do 30%, przy jednoczesnym zwiększeniu maksymalnej kwoty oszczędności do 120 000 HUF, tym samym pozostawiając maksymalną
wysokość wsparcia na poziomie 36 000 HUF. Co ciekawe, węgierska ustawa o kasach
budowlanych wzorowana była na polskim projekcie ustawy, procedowanej w Sejmie
w latach 1995-1997. Ostatecznie do powstania kas budowlanych w Polsce nie doszło,
mimo uchwalenia stosownej ustawy 5 czerwca 1997 roku [Furga 2009].
Zdaniem J. Hegedüsa uchwalenie ustawy regulującej funkcjonowanie kas budowlanych na Węgrzech wywołało wiele kontrowersji. Przyjęty system dopłat mieszkaniowych dla osób oszczędzających był mocno regresywny, w związku z czym wydatki publiczne na ten cel nie przełożyły się na liczbę inwestycji mieszkaniowych.
2 Wprowadzony w tym czasie hipoteczny program mieszkaniowy obejmował współfinansowanie z budżetu państwa części odsetek od kredytów hipotecznych dla określonych grup osób (np. nieposiadających własnego mieszkania) przez maksymalnie 10 lat
oraz dopłaty do oprocentowania emitowanych listów zastawnych służących refinansowaniu akcji kredytowych. Dzięki temu nastąpiło zmniejszenie oprocentowania kredytów dla osób uprawnionych z poziomu rynkowego 11,2% do 6,4% w 2000 r. i z 6,7%
w 2003 do 2-3% [tamże].
3 Uruchomiono specjalny program grantowy dla samorządów lokalnych, który
umożliwiał pokrycie 75% kosztów inwestycji związanych z budową lokali socjalnych
oraz preferencyjny system pożyczek. Uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na
budowę społecznych mieszkań czynszowych uzależniona była od szeregu czynników,
w tym; posiadania własnego wkładu finansowego, deklaracji, że nowo wybudowane
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oraz ulg podatkowych od spłaconych rat hipotecznych powoduje w tym
czasie bezprecedensowy wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Jego efektem był ośmio-, dziewięciokrotny wzrost portfela kredytów hipotecznych,
ze 130 mld HUF w 2000 roku do 1 130 mld HUF we wrześniu 2003, chociaż
już od 2002, ze względu na wysokie koszty programu, nowy rząd stopniowego ograniczał wydatki na te cele. Wówczas wprowadzono też możliwość
wykupu przez samorządy lokali od osób, które miały trudności z terminową
spłatą kredytów. Na podstawie zawieranych umów miały one zagwarantowane prawo pozostania w dotychczasowym mieszkaniu w charakterze najemców [Mieszkania 2003].
W 2005 roku wdrożono również program, którego celem było umożliwienie wykorzystania prywatnych zasobów mieszkaniowych na cele społeczne.
Samorządy lokalne zyskały możliwość ubiegania się o specjalne dodatki czynszowe dla rodzin z dziećmi o niskich dochodach, które wynajmowały mieszkania na prywatnym rynku. Z budżetu centralnego przekazywano na ten cel
subsydia, których wysokość nie mogła przekroczyć 30% opłaty czynszowej.
Dodatkowo ich wypłata była uzależniona od partycypacji finansowej w realizacji programu jednostek samorządu lokalnego. Ostatecznie program zakończył się porażką, gdyż wymagał od prywatnych właścicieli rejestracji w urzędach skarbowych celem odprowadzenia podatku od wynajmu, co przy braku
innych zachęt skutecznie zniechęcało ich do udziału w programie. Drugim
poważnym problemem był poziom dochodów uprawniający do uczestnictwa w nim. Przyjęty próg dochodowy, ok. 180 EUR miesięcznie na osobę, był
tak niski, że gospodarstwa domowe spełniające to kryterium dochodowe nie
byłyby w stanie opłacić czynszu na rynku prywatnym. Niepowodzeniem, ze
względu na ograniczone zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego,
zakończył się również wdrożony w 2006 roku program preferencyjnych pożyczek oferowanych przez Bank Rozwoju Węgier (Magyar Fejlesztési Bank)
[Hegedüs, Horváth, Somogyi 2013: 51].
Ostatni okres rozpoczyna się w 2008 roku, kiedy węgierski rynek mieszkaniowy dotyka głęboki kryzys finansowy. Od tego momentu spada liczba
udzielanych kredytów mieszkaniowych, zaostrzają się warunki ich udzielania, a także rośnie kwota zaległości kredytowych. W 2009 roku następuje zawieszenie większości subsydiów mieszkaniowych, a rząd podejmuje pierwsze
działania pomocowe na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin [Hegedüs
2013b: 182-183].
lokale nie zmienią swojego statusu przez 20 lat, upublicznienia kryteriów dostępu do
tych lokal oraz zobowiązania do pokrycia kosztów remontów ze środków własnych.
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2. Sytuacja mieszkaniowa na Węgrzech

Jak wynika z danych Eurostat, w 2014 roku 66,9% Węgrów zajmowało mieszkania w domach jednorodzinnych (z czego 61,8% w domach wolnostojących
i 5,1% w bliźniaczych), a 32,7% zamieszkiwało w mieszkaniach w budownictwie wielorodzinnym. Wiadomo również, że 18% zamieszkiwało w nieruchomościach obciążonych kredytem lub hipoteką, 3,8% wynajmowało mieszkania po cenach rynkowych, a 8% korzystało z zakwaterowania o obniżonym
czynszu lub lokalu bezpłatnego. Wskaźnik osób wynajmujących mieszkania
na Węgrzech jest jednym z najniższych w Europie, przy czym w przypadku
gospodarstw domowych żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa proporcje te niemal się podwajają, do 20% [Annual 2014: 13]. Kolejnym problemem
jest także wyższy od średniej europejskiej wskaźnik przeciążenia wydatkami
mieszkaniowymi. Jest najwyższy wśród osób wynajmujących mieszkania na
otwartym rynku i obejmuje 36,2% tej kategorii. W 2015 roku miesięczny udział
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania lub domu i nośnikami energii na jedną osobę w gospodarstwach domowych wynosił 22,2% (16 595 HUF/
/m-c), z czego 63,2% stanowiły opłaty za energię, a 32,8% – za elektryczność.
W przypadku gospodarstw domowych znajdujących się w najgorszej sytuacji
dochodowej (I grupa kwintylowa) wydatki te stanowiły 24,6% [Consumption
2015: 3]. Ponadto 17,6% Węgrów dotyka znaczna deprywacja mieszkaniowa,
a aż 45,7% populacji boryka się z problemem przeludnienia lokali mieszkalnych, przy czym wśród osób zagrożonych ubóstwem wskaźnik ten wynosił
70,1% [Housing Statistics 2015; Eurostat 2015].
W ostatnich latach, w związku z postępującą prywatyzacją, następuje również systematyczne ograniczenie dostępności publicznych zasobów mieszkaniowych. Od początku lat 90. XX wieku liczba lokali pozostających w dyspozycji gminy spadła z 22 do 4%. W 2013 roku liczba lokali pozostających w gestii
samorządów gminnych zmniejszyła się o 1700, do 126 500. Do zamieszkania
– głównie ze względu na ich zły stan techniczny – nadawało się przy tym zaledwie 115 000 i zaledwie 67 000 lokali komunalnych (53%) wynajmowano
na cele społeczne z uwzględnieniem obniżonej stawki czynszowej. W związku
z powyższym wiele osób jest zmuszonych do zaciągania kredytów mieszkaniowych, często ponad możliwości ich spłaty. Dostrzegalny jest również brak skutecznych mechanizmów wsparcia osób dotkniętych lub zagrożonych bezdomnością oraz innymi formami wykluczenia mieszkaniowego [National 2011].
Kolejny problem to stopniowe pogarszanie się sytuacji osób żyjących
w ubóstwie. Podobnie jak w innych krajach, konsekwencją tych procesów są segregacja i wykluczenie społeczne. W obszarze polityki mieszkaniowej najważniejszymi bolączkami są: coraz liczniejsza grupa osób zalegających z opłatami
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mieszkaniowymi, niewielka liczba lub brak mieszkań na wynajem (w tej formie
jest dostępnych zaledwie 4% prywatnych zasobów mieszkaniowych) oraz nagromadzenie różnego rodzaju problemów społecznych w tzw. gettach biedy.
W latach 2003-2009 liczba osób zalegających z opłatami za energię elektryczną,
gaz i ogrzewanie wzrosła z 596 tys. do 1129 000, zaś liczba osób z zaległościami
w opłatach za gaz wzrosła siedmiokrotnie.
Problemy te zostały dostrzeżone przez władze państwowe, które w Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2011-2020 politykę mieszkaniową wskazały
jako jeden z obszarów priorytetowych. Uznano jednocześnie, że obecna sytuacja w połączeniu z kryzysem ekonomicznym może prowadzić do pogłębienia się ubóstwa wśród mieszkańców Węgier o najniższych dochodach. Z kolei
w Nowym Narodowym Programie Rozwoju Węgier [The New Hungary 2007]
(tzw. nowy plan Szechenyi’ego) szczególny nacisk położono na zwiększenie
udziału mieszkań na wynajem oraz budowę nowych mieszkań socjalnych.

3. Społeczne agencje najmu (Szociális lakásügynökségek )
na Węgrzech: założenia teoretyczne

Odpowiedzią na opisane wyżej problemy był projekt „Wdrożenie Społecznych Agencji Najmu na Węgrzech”, zrealizowany przez Metropolitan Research
Institute (MRI) i Habitat for Humanity Hungary. Jego głównym celem było
wypracowanie modelu społecznej agencji najmu (SAN), która umożliwiłaby
wykorzystanie prywatnych zasobów mieszkaniowych przez osoby o ograniczonych możliwościach finansowych poprzez pośredniczenie między prywatnymi
właścicielami a najemcami społecznymi. Na potrzeby opracowania modelu wykorzystano m.in. doświadczenia kilku samorządów lokalnych, które na własną
rękę wdrożyły system dopłat do czynszu dla osób, które ze względu na ograniczone zasoby mieszkaniowe gminy i ich zły stan techniczny, zmuszone były do
wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
Jako przykład można wskazać miasto Szombathely, które od 2008 roku realizuje program dopłat do czynszu dla ok. 100 gospodarstw domowych, przeznaczając na ten cel ok. 65-80 tys. EUR rocznie. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi ok. 70 EUR miesięcznie na osobę. Jak twierdzą władze miasta,
tego rodzaju dofinansowanie jest skuteczniejszym sposobem zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców niż ponoszenie nakładów na remonty
mocno zdegradowanych i ograniczonych zasobów mieszkaniowych gminy. Podobne działania wdrożono również w Kecskemét, gdzie w analogiczny sposób
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wspieranych jest ok. 80-100 gospodarstw domowych rocznie.4 W tym przypadku dofinansowanie przyznaje się na jeden rok; po upływie tego okresu istnieje
możliwość ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie opłat czynszowych.
W trakcie udzielania pomocy odpowiednie jednostki weryfikują, czy członkowie danego gospodarstwa domowego rzeczywiście zamieszkują w określonym
lokalu. W przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w programie rządowym
nie wprowadzono przy tym wymogu rejestracji wynajmujących w urzędach
skarbowych, co zdaniem niektórych przesądziło o powodzeniu całego przedsięwzięcia [Hegedüs, Horváth, Somogyi 2013: 53]. Podobne programy można
znaleźć również w innych miastach, np. w Győr.
Punktem wyjścia opracowania węgierskiego modelu SAN była analiza dotychczasowych doświadczeń podmiotów działających na rynku mieszkaniowym. Jak wskazują jego autorzy, szanse na zaangażowanie sektora prywatnego
najmu jako alternatywnego dostawcy lokali są duże. Jednak powodzenie wdrożenia tego instrumentu uzależnione jest m.in. od:
◆ dużej liczby potencjalnych najemców SAN. Na Węgrzech rośnie liczba gospodarstw domowych, którzy ze względu na ograniczone zasoby mieszkaniowe gmin zmuszone są do wynajmowania lokali na prywatnym rynku,
przy czym dość często nie mają one gwarancji długoterminowego najmu,
a wysoka cena nie odpowiada standardom lokali,
◆ wykorzystania dotychczasowych doświadczeń związanych z dopłatami do
opłat czynszowych osób korzystających z pomocy społecznej za lokale
wynajmowane na rynku prywatnym. Pokazały one m.in., że osoby te są
gotowe zrezygnować z ubiegania się o lokal socjalny w zamian za długoterminową gwarancję najmu,
◆ z ainteresowania ze strony prywatnych właścicieli, którzy już uczestniczą
w różnego rodzaju programach, realizowanych na poziomie lokalnym
i ukierunkowanych na wsparcie słabszych grup społecznych. W przypadku SAN mogliby oni liczyć na dodatkowe korzyści finansowe w postaci ulg
podatkowych oraz ograniczenie potencjalnego ryzyka związanego z wynajmem poprzez gwarantowany przez SAN system opłat i odszkodowań
za ewentualne szkody [Introduction 2011].
4W

obu miastach przyjęto jednak różny sposób wypłaty dofinansowania do czynszów: w Szombathely środki przekazywane są bezpośrednio osobom wynajmującym lokalne, w Kecskemét zaś trafiają do uprawnionych gospodarstw domowych. Ze względu
na obawy, że wiedza o przyznanym dofinansowaniu mogłaby skłonić wynajmujących
do podnoszenia opłat czynszowych, nie wiedzą oni o tym, że najemcy korzystają z tego
rodzaju wsparcia.

110

Małgorzata Ołdak

Kluczowa w koordynacji działań SAN miałaby być Narodowa Agencja
Mieszkaniowa (NHA). Jej rolą byłoby zwiększenie wiarygodności nowych podmiotów oraz jednoczesne zminimalizowanie ryzyka i obaw osób wynajmujących. Instytucja ta odpowiadałaby również za certyfikację i nadzór nad SAN
działającymi na poziomie lokalnym, a także określałaby maksymalną wysokość
pobieranego przez nie czynszu.
Podmiotami uprawnionymi do tworzenia SAN byłyby organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Ich bezpośrednim zadaniem miałoby być pośredniczenie5 między właścicielami mieszkań – którzy w zamian za
długoterminowe umowy najmu (3, 5 lub 7 lat) gotowi byliby obniżyć opłaty za
wynajem do ok. 70%6 stawek rynkowych – a osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Ostateczna wysokość opłaty za wynajem uzależniona byłaby od standardu mieszkania (trzy kategorie), kategorii docelowej
najemców, określonej na podstawie m.in. ich źródeł dochodów, oraz przeprowadzonego na tej podstawie oszacowania ryzyka (wysokie, średnie, niskie).
Zgodnie z przyjętymi założeniami SAN gwarantowałyby regularne dochody
właścicielom mieszkań7, ponadto zarządzałyby ewentualnym ryzykiem, a także sprawowałaby nadzór nad stanem technicznym lokali. Osoby przekazujące
lokale pod wynajem mogłyby też liczyć na zwolnienia podatkowe. Koszty operacyjne funkcjonowania agencji byłyby finansowane z opłat ponoszonych przez
ich klientów (10% wartości czynszu). Dodatkowo przyjęto założenie, że 20%
czynszu byłoby finansowane z budżetu państwa poprzez dotowanie funduszu
ryzyka nadzorowanego przez Narodową Agencję Mieszkaniową.
Najemcy korzystający z oferty SAN płaciliby ok. 80% ceny rynkowego wynajmu, co pokrywałaby koszty wynajmu oraz częściowo fundusz ryzyka. Koszty wynajmu leżące po stronie najemców uzupełnione byłyby ponadto zasiłkiem
mieszkaniowym finansowanym również z budżetu państwa. Autorzy koncepcji
przyjęli, że wysokość zasiłku mieszkaniowego powinna być uzależniona od
5 Dopuszczalne jest także wykorzystywanie własnych zasobów mieszkaniowych założycieli SAN.
6 Przeprowadzone przez autorów modelu SAN symulacje finansowe wykazały, że
w długookresowej perspektywie dochody z najmu uzyskiwane przez właścicieli lokali
byłyby i tak o ok. 10% wyższe od dochodów uzyskiwanych na wolnym rynku, m.in. ze
względu na długoletnie umowy, gwarancje opłacania czynszu oraz bieżący nadzór nad
stanem technicznym lokali sprawowany przez SAN.
7 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. pokazały, że ok. 0,5 mln mieszkań na Węgrzech jest niezamieszkałych, z czego ok. 150 000 lokali ma odpowiedni
standard i ze względu na położenie gwarantuje dostęp do lokalnych rynków pracy.
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Schemat 1. Model finansowania Społecznych Agencji Najmu
nadzorowanych przez Narodową Agencję Mieszkalnictwa na Węgrzech
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źródło: opracowano na podstawie prezentacji multimedialnej [Hegedüs 2013a].
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wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz wysokości opłat czynszowych, przy założeniu, że opłaty te nie powinny stanowić więcej niż 40% budżetu gospodarstwa domowego. Średnia wysokość zasiłku dla osoby uprawnionej
(ok. 65 EUR miesięcznie) wynosiłaby więc ok. 25-30% opłat mieszkaniowych
[Hegedüs, Horváth, Somogyi 2013: 60].
Udział budżetu państwa obejmowałby więc koszty związane z 20-procentowymi dopłatami do czynszu (dotacja przekazywana SAN), pracą socjalną,
wypłatą zasiłków mieszkaniowych najemcom społecznym oraz spadkiem dochodów państwa, związanych z wprowadzeniem ulg podatkowych dla właścicieli mieszkań. Opracowany model uwzględnia także powstanie tzw. funduszu
ryzyka, który miałby być finansowany z budżetu państwa (wspomniana dotacja dla SAN przekazywana za pośrednictwem Narodowej Agencji Mieszkaniowej), części opłat z wynajem oraz kaucji pobieranej od najemców w wysokości
dwumiesięcznego czynszu. Całościowo wypracowana koncepcja zakłada więc
podział ryzyka pomiędzy SAN, Narodową Agencję Mieszkaniową oraz samych najemców.

Podsumowanie

Chociaż przedstawiony model SAN mógłby przyczynić się do zminimalizowania wielu problemów związanych z sytuacją mieszkaniową na Węgrzech, z powodu braku woli politycznej pozostaje wciąż pomysłem czysto teoretycznym.
Podjęto jednak działania mające na celu pozyskanie środków europejskich, które umożliwiłyby jego pilotażowe wdrożenie. Autorzy modelu podkreślają także,
iż gwarancją stabilności finansowej SAN jest przyjęcie realistycznych szacunków kosztów jej funkcjonowania oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia
motywacyjnego dla najemców. Kluczowym czynnikiem warunkującym powodzenie całego przedsięwzięcia jest również chęć współpracy najemców, którzy
w przypadku wystąpienia czynników ryzyka niezwłocznie powinni zgłosić się
do agencji. W takich przypadkach wdrażane było odpowiednie wsparcie socjalne
[Hegedüs, Horváth, Somogyi 2013].
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Elementy koncepcji społecznej agencji najmu
w polskich programach
wychodzenia z bezdomności
oraz warszawskich praktykach
prowadzenia mieszkań chronionych
dla osób chorujących psychicznie

Streszczenie

Realizacja programów, które w założeniach mają zapewnienie mieszkania osobom
w kryzysie bezdomności, nie ma w Polsce długiej tradycji. Artykuł przedstawia
programy realizowane w Polsce, wykorzystujące mieszkalnictwo do pomocy osobom w kryzysie bezdomności, oraz warszawskie praktyki prowadzenia mieszkań
chronionych dla osób doświadczających choroby psychicznej. Opisane programy
analizowano pod względem podobieństw do społecznych agencji najmu funkcjonujących w Belgii. Na podstawie wywiadów z realizatorami programów opracowano rekomendacje dla realizacji tego typu programów w przyszłości.
słowa kluczowe: społeczne agencje najmu, mieszkania chronione, mieszkalnictwo, bezdomność, zaburzenia psychiczne
Summary

Implementation of programs providing housing for homeless people do not have
a long tradition in Poland. The article presents Polish programs in which the housing is used to help homeless people, as well as the practices of keeping supported
houses for mentally ill persons in Warsaw. The described programs have been analyzed by outlining their similarities to Social Rental Agencies held in Belgium. On
the basis of interviews conducted with the implementers of described programs
there have been pointed recommendations for the future implementation of such
programs.
key words: Social Rental Agencies, supported housing, housing, homelessness,
mental illnesses
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Wprowadzenie

Społeczne agencje najmu (SAN)1, uwzględniające wszystkie zasady funkcjonowania takiej organizacji, w Polsce nie funkcjonują. SAN-y zajmują się
pośrednictwem w zakresie i zabezpieczaniem długoterminowego najmu dla
osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie wspierają te osoby w działaniach na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej. Agencje pozyskują zasób lokalowy z rynku prywatnego, oferując podnajemcom
możliwość wynajęcia lokum za cenę nawet o połowę niższą niż rynkowa.
Powstawały początkowo jako inicjatywy organizacji pozarządowych, wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Ten typ pomocy rozwinął się głównie
w Belgii oraz we Francji2.
Niniejsza analiza prezentuje m.in. dobre praktyki i programy realizowane
w Polsce, które wykorzystują mieszkalnictwo do pomocy osobom w kryzysie
bezdomności. W naszym kraju wciąż jest to nowość, która nie zawsze spotyka
się z aprobatą społeczeństwa, co może być związane z trudnością dostępu do
mieszkań w ogóle (np. przez ludzi młodych czy grupy niżej uposażonych). Ze
względu na krótki czas funkcjonowania takich programów nie został jeszcze
opracowany jednolity podstawowy model działalności, na którym można byłoby oprzeć kolejne programy. Innowacyjne działania pomocowe, wykorzystujące mieszkalnictwo jako usługę społeczną, inicjują i prowadzą, tak jak we
wspomnianych krajach, organizacje pozarządowe. W poniższym tekście przedstawione zostały programy z Warszawy, Gdańska i Poznania, w których wykorzystano mieszkalnictwo do pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Jako
przykład wykorzystania mieszkalnictwa do pomocy innym grupom przedstawiono także warszawskie praktyki prowadzenia mieszkań chronionych dla
osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
Poszukiwanie programów, których elementy byłyby podobne do koncepcji
społecznych agencji najmu, sprawiało pewne trudności. Zapewne to właśnie innowacyjność sprawia, że brakuje praktyk całkowicie zbieżnych z tą koncepcją.
Zidentyfikowano trzy organizacje, które w swoich programach wykorzystują
elementy SAN. Z koordynatorami programów spotkano się w siedzibach organizacji i przeprowadzono wywiady pogłębione na temat realizowanych działań.
Zebrane informacje analizowano pod kątem cech zbieżnych ze społecznymi
agencjami najmu, wykorzystując tabelę zestawiającą ich cechy z opisywanymi
1 Szerzej

o SAN: [De Decker 2012].
informacji o SAN we Francji i Belgii: [Zubrzycka-Czarnecka 2015a; Zubrzycka-Czarnecka 2015b].
2 Więcej
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praktykami (oddzielna analiza dla każdej praktyki). Z koordynatorami mieszkań chronionych również przeprowadzono bezpośrednie wywiady pogłębione
w celu zebrania informacji o zasadach funkcjonowania programów.
Raport zawiera opis praktyk i ich analizę pod względem zbieżności z SAN
– kolejno dla programów: Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu oraz Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta – Koło Gdańskie. Następnie przedstawiono praktyki prowadzenia mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie w Warszawie. Na
końcu zamieszczono podsumowanie i rekomendacje dla rozwoju praktyk tego
typu w Polsce.

1. Mieszkalnictwo wspomagane

Pojęcie mieszkalnictwa wspomaganego nie jest ściśle zdefiniowane3. Przedmiotem interpelacji nr 4415 z 25 kwietnia 2012 roku do ministra pracy i polityki
społecznej było wyjaśnienie tej kwestii [Interpelacja 2012]. Wskazywano to, iż
PFRON myli mieszkalnictwo wspomagane z mieszkalnictwem chronionym,
a według autorów interpelacji są to dwie odrębne sfery: jedna jest formą pomocy społecznej, a druga – rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Badacze
tematu definiują mieszkania wspomagane bardziej ogólnie, jako mieszkania,
do wybudowania których trzeba dołożyć ze środków publicznych, albo trzeba
dołożyć do zamieszkiwania w nich określonych osób [Bończak-Kucharczyk 2008:
13]. Do form mieszkalnictwa wspomaganego zaliczane są zarówno mieszkania
z zasobów gminy wynajmowane na zasadach ogólnych, lokale socjalne, a także
mieszkania chronione (wspomniane w interpelacji) i mieszkania wykorzystywane na potrzeby rodzinnych domów dziecka [Bończak-Kucharczyk 2008].
Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt dotyczący nazewnictwa.
Jeżeli mieszkalnictwo wspomagane nie jest dookreślone, to już mieszkalnictwo
wspierane – tak. W 2015 roku w wytycznych MIR zawarto szeroką definicję
tego typu wsparcia [Wytyczne 2015]. Definicja ta nie ma jeszcze odzwierciedlenia w funkcjonujących ustawach, nie jest też wykorzystywana w praktykach
organizacji pozarządowych4. Użyte w niniejszej analizie nazewnictwo jest toż3 Według jednej z definicji mieszkania wspomagane to forma pomocy przygotowują-

ca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia
lub zapewniające warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną [Mync 2008: 23].
4 Definicja ta nie jest używana, ponieważ jest nowa: od opublikowania dokumentu,
w którym została zawarta, minęło zaledwie kilka miesięcy.
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same z nazewnictwem używanym przez realizatorów praktyk lub jest wynikiem
indywidualnych ustaleń5.
Wśród polskich praktyk warto zwrócić uwagę na Stargard Szczeciński, który ma dobrze rozwinięty system mieszkalnictwa wspomaganego dla różnych
grup6. Stargardzkie organizacje pozarządowe we współpracy z Towarzystwem
Budownictwa Społecznego i samorządem lokalnym realizują Program Pomocy Mieszkaniowej „Potrzebny Dom”. Zawiera on pięć odrębnych programów
przeznaczonych dla kilku grup:
1. „Bez Barier” – osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie,
2. „Na Start” – wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3. „Nie Sami” – osoby starsze,
4. „Nasz Dom” – dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
5. „Od Nowa” – osoby bezdomne.
Programy mieszkalnictwa wspomaganego są przeznaczane dla różnych
grup narażonych na wykluczenie mieszkaniowe lub mających utrudniony dostęp do mieszkalnictwa, tj. osób bezdomnych, starszych, chorujących psychicznie, osób z niepełnosprawnościami, usamodzielniających się wychowanków
domów dziecka czy imigrantów.
Organizacje pozarządowe mogą starać się o fundusze na realizację projektów mieszkalnictwa wspomaganego (np. na remonty istniejących zasobów czy
usługi świadczone w tego typu programach) m.in. z Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [Szarfenberg
2015]. Mieszkalnictwo wspomagane jest obszarem, który przy zaangażowaniu
organizacji pozarządowych ma szansę rozwoju w Polsce.

2. Elementy SAN
w Programie Rozproszonych Mieszkań Treningowych
Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
2.1. Zasady realizacji programu mieszkań treningowych

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej (KMPS) została powołana w 1991 roku
przez o. Bogusława Palecznego z zakonu oo. kamilianów. Jej działania od początku skupiały się na pomocy osobom ubogim i bezdomnym. W ramach or5 Z tym też związane są niekonsekwencje w nazewnictwie, np. zamienne stosowanie

nazw mieszkań chronionych i mieszkań treningowych.
6 Bardziej szczegółowy opis praktyki: [Nowatorskie 2014; Program 2012].
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ganizacji powstały: punkt pomocy medycznej, bar charytatywny, potem Biuro
Pracowników Socjalnych KMPS. Obecnie KMPS prowadzi pensjonat socjalny
„Św. Łazarz” przy ul. Traktorzystów 26, w którym przebywa ok. 100 mężczyzn.
Misja realizuje też inne działania na rzecz osób bezdomnych, m.in. streetworking
na terenie warszawskich dzielnic Ursus, Włochy i Ochota. Pracownicy Misji
prowadzą również działania rzecznicze na rzecz osób bezdomnych i edukacyjne związane z problematyką bezdomności.
Od grudnia 2012 KMPS rozszerzyła działalność o Program Rozproszonych
Mieszkań Treningowych. W jego ramach dysponuje ośmioma mieszkaniami
położonymi w Warszawie (w dzielnicy Ursus), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
w siedmiu przebywają mężczyźni, jedno jest przeznaczone dla kobiet. Wynajmowane mieszkania różnią się wielkością: najmniejsze to dwuosobowa kawalerka, zaś największe (o powierzchni 100 m2) jest przeznaczone dla pięciu osób.
W jednym pokoju mogą zamieszkiwać maksymalnie dwie osoby i jest to zasada
zapisana w regulaminie. W końcu czerwca 2015 w Programie uczestniczyło 25
osób: 3 kobiety i 22 mężczyzn. Projekt jest przewidziany dla 30 osób. W miarę
naboru kolejnych uczestników KMPS wynajmuje następne mieszkania.
Jednym z założeń Programu jest przejście do następnego etapu usamodzielniania się osób, które znalazły pracę, czyli zamieszkanie poza instytucją pomocową. Mieszkanie treningowe jest właśnie tym kolejnym etapem dla osób
w kryzysie bezdomności.
KMPS w ramach rekrutacji do Programu wysyła informacje do wydziałów
lokalowych wszystkich dzielnic oraz do placówek pomocowych na terenie m.st.
Warszawy. Dzięki temu oferta Misji staje się bardziej znana i przybywa chętnych do skorzystania z niej. Pracownicy KMPS często przedstawiają założenia
Programu na spotkaniach i konferencjach, co również sprawia, że staje się on
bardziej popularny.
Większość osób uczestniczących w Programie Rozproszonych Mieszkań
Treningowych to byli mieszkańcy pensjonatu „Św. Łazarz”. Jak wspomniano,
informacje o Programie wysłano do wszystkich urzędów dzielnic Warszawy,
toteż niektórzy beneficjenci Programu są do niego kierowani przez dzielnicowe
wydziały lokalowe.
Aby zakwalifikować się do udziału w Programie, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Jego uczestnicy muszą:
◆ być pełnoletni,
◆w
 ykazać, że przebywają w Warszawie od co najmniej trzech lat,
◆b
 yć w kryzysie bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego,
◆ mieć stałe dochody w kwocie uprawniającej do otrzymania mieszkania
z zasobów miejskich.
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Powinni również złożyć wniosek o przyznanie lokalu komunalnego z zasobów m. st. Warszawy. Są to więc osoby, które mają realne szanse na uzyskanie
takiego mieszkania w przyszłości. Zdarza się, że złożenie wniosku z różnych
przyczyn (np. z powodu zbyt krótkiego stażu pracy lub utraty pracy) nieco
się opóźnia. Wniosek o mieszkanie jest składany w momencie, gdy uczestnik
Programu spełni wymagane kryteria. Gdy straci pracę, może liczyć na pomoc
pracowników KMPS w znalezieniu nowego zatrudnienia; może także dostać
paczki żywnościowe, a ponadto organizacja pokrywa czynsz za tę osobę . Jest
to forma pożyczki, ponieważ gdy osoba, za którą zapłacono czynsz, znajdzie
pracę i uzyska dochód, musi zwrócić Misji „pożyczone” pieniądze. Zdarza się
jednak, że uczestnicy ich nie zwracają.
Program działa na jasnych zasadach. KMPS wynajmuje mieszkania od prywatnych właścicieli, a następnie podnajmuje je osobom będącym w kryzysie
bezdomności lub zagrożonym bezdomnością. Właśnie takie pośrednictwo jest
głównym założeniem działania społecznych agencji najmu. Z właścicielami
mieszkań Misja podpisuje roczne umowy najmu, które następnie są przedłużane na rok lub na czas nieokreślony7. Niezbędne remonty przeprowadzają i finansują właściciele mieszkań, natomiast bieżące naprawy w miarę możliwości
przeprowadzają sami mieszkańcy. Kaucję zwrotną właścicielowi lokalu wpłaca KMPS, aby dodatkowo nie obciążać uczestników Programu. Całość opłat
wynajmu (koszt wynajmu i rachunki) pokrywają podnajmujący. Opłaty, które
ponoszą mieszkańcy, nie powinny przekroczyć 600 zł (z rachunkami za media).
W 2015 roku najwyższa opłata, jaką miesięcznie ponosił uczestnik Programu,
wynosiła 554 zł (wraz z mediami).
Pozyskiwanie mieszkań z rynku prywatnego, które mogłyby być podnajmowane osobom bezdomnym, nie było łatwe. Początkowo KMPS zdecydowała
się na wynajęcie prywatnej agencji nieruchomości, która miała pozyskać zasób
lokalowy na potrzeby Programu. Niestety, agencja nie wywiązała się z tego zadania. Jej przedstawiciele uznali, że nie potrafią znaleźć właścicieli skłonnych
wynająć mieszkanie osobom bezdomnym. Być może pracownicy agencji nie
umieli atrakcyjnie przedstawić idei Programu i zachęcić właścicieli do wynajęcia mieszkania na jego potrzeby. Ostatecznie pracownicy Misji postanowili
sami pozyskiwać lokale mieszkalne mogące być wykorzystane w Programie.
Zaczęto od telefonicznego kontaktu z prywatnymi właścicielami, którzy przedstawiali oferty wynajmu mieszkań w ogłoszeniach, a następnie umawiano się
7 Jest

to zależne również od okresu, na jaki zostało przyznane finansowanie. Obecnie umowy są podpisywane do 30 listopada, ponieważ wtedy kończy się finansowanie
projektu, jednak będzie on kontynuowany.
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z nimi na spotkanie. Było ono okazją do tego, aby opowiedzieć o idei Programu
i jego uczestnikach. Bezpośrednia rozmowa pracownika KMPS i właściciela
mieszkania okazała się bardzo dobrą strategią, dzięki której udało się pozyskać
odpowiedni zasób mieszkaniowy.
Według pracowników KMPS lokatorzy traktują mieszkania jak swoje, dbają o czystość, sprzątają, pilnują, by gasić światła, gdy nikt nie korzysta z pomieszczenia. Koordynator Programu jest co najmniej raz w tygodniu w każdym
mieszkaniu. Jego wizyty zazwyczaj są zapowiadane, ale zdarzają się też odwiedziny bez uprzedzenia. Wprowadzeniu nowej osoby do mieszkania treningowego zawsze towarzyszy pracownik KMPS, który pomaga przy przewożeniu
rzeczy i przedstawia nowego mieszkańca pozostałym.
Kiedy osoba przebywająca w mieszkaniu treningowym nie jest w stanie zapłacić swojej części czynszu, opłaty dokonuje KMPS. Organizacja płaci również wtedy, gdy mieszkaniec się wyprowadza lub zostaje usunięty z Programu.
Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami KMPS wynika, iż występują
sytuacje złamania regulaminu przez mieszkańców, co skutkuje ich usunięciem
z mieszkania treningowego. Najczęściej łamany jest warunek pozostawania
w trzeźwości. Koordynator z ramienia KMPS ma klucze do mieszkań, ale zdarzały się problemy z usunięciem mieszkańca; interweniowała policja. Po takim
zdarzeniu opłatę za niewykorzystane miejsce w mieszkaniu, do czasu gdy znajdzie nowego uczestnika, musi pokryć KMPS.
Organizatorzy Programu szacują, że koszty prowadzenia mieszkań tre
ningowych pochłaniają ok. 30-40 tys. zł rocznie ze środków organizacji.
Przy uwzględnieniu górnej kwoty wydatków organizacji (tj. 40 tys. zł)
KMPS wydaje średnio na każde mieszkanie 417 zł miesięcznie. W związku
z tym, że są to głównie środki własne KMPS, realizacja Programu jest dla
niej dużym obciążeniem.
Wsparcie uczestników Programu gwarantuje profesjonalna kadra, którą zapewnia KMPS. Mieszkańcy mogą korzystać z pomocy:
◆p
 racownika socjalnego (etat),
◆p
 sychologa (1/2 etatu),
◆ prawnika (wolontariusz),
◆ doradcy zawodowego,
◆ duchownych.
Wskazani specjaliści są pracownikami Misji i świadczą usługi wszystkim
podopiecznym, nie tylko uczestnikom Programu Mieszkań Treningowych. Takie rozwiązanie nie generuje kosztów opłacania dodatkowych pracowników.
Przez cały czas trwania Programu jest on współfinansowany ze środków m.
st. Warszawy. Miasto opłaca jeden etat pracownika socjalnego (w wysokości
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65 075,40 zł rocznie, tj. 54 22,92 zł miesięcznie) oraz koszty jego dojazdów do
miejsca pracy .
Osoby biorące udział w Programie podpisują umowę z KMPS oraz regulamin (zał. 1., s. 155). Regulamin zabrania m.in. spożywania alkoholu; za
złamanie tej zasady grozi usunięcie z mieszkania (spożywanie alkoholu jest
najczęstszym powodem usunięcia). Jeśli mieszkaniec nie przestrzega reguł i zostaje usunięty z mieszkania, nie jest to decyzja ostateczna. Taka osoba może
powrócić do Programu po odbyciu terapii odwykowej.
Czas przebywania uczestników Programu w mieszkaniach treningowych
w praktyce nie jest ograniczony; może to być pobyt do czasu otrzymania
mieszkania z zasobów miejskich. Regulamin zakłada jednak, iż ten pobyt nie
będzie przekraczał 24 miesięcy, w związku z tym wstępna umowa z mieszkańcami jest podpisywana właśnie na taki okres. Ponadto w regulaminie znajdują
się m.in. zapisy dotyczące obowiązku uiszczania opłaty do 10. dnia każdego
miesiąca (opłaty przyjmuje pracownik socjalny lub księgowa KMPS), zakazu
palenia, spożywania alkoholu i uprawiania gier hazardowych w mieszkaniu.
Zapisy regulaminu zobowiązują również do dbania o jego czystość, poszanowania wyposażenia i respektowania zaleceń pracowników KMPS. Z kolei do
regulaminowych obowiązków pracownika socjalnego KMPS należy udzielanie
mieszkańcom wsparcia w sytuacjach kryzysowych, mediacje w przypadku konfliktów między mieszkańcami, a także pomoc w bieżących sprawach.
Założeniem Programu KMPS jest trening osób wychodzących z bezdomności w kierunku samodzielnego utrzymania się w lokalu socjalnym lub innej
formie usamodzielnienia się po pobycie w schronisku dla osób bezdomnych.
Zatem z założenia są to lokale do tymczasowego zasiedlenia. Jest to więc etap
pośredni. Tymczasem w społecznych agencjach najmu podnajem jest w zasadzie długoterminowy, ma na celu uzyskanie stabilizacji sytuacji lokatora w kwestii zapotrzebowania na mieszkanie i trwale kładzie kres bezdomności.

2.2. Problemy w realizacji Programu

Uczestnicy Programu Rozproszonych Mieszkań Treningowych niejednokrotnie
mają za sobą doświadczenia wieloletnich pobytów w placówkach masowych
(np. schroniskach). W związku z tym utrzymanie czystości w mieszkaniu i wypełnianie innych domowych obowiązków bywa trudne, jednak są to trudności,
które po wprowadzeniu się do mieszkania treningowego z czasem znikają.
Oprócz wysokich kosztów ponoszonych przez KMPS oraz początkowych
trudności w pozyskaniu lokalu pojawiły się również inne trudne sytuacje. Problemem są np. uzależnienia, nie zawsze powściągane . Jakkolwiek zapisy regulaminu
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mówią o wymogu pozostawania w abstynencji, nie zawsze jest on spełniany przez
osoby zamieszkujące mieszkania treningowe. Problemem są też zaburzenia psychiczne, które czasem są dostrzegane dopiero w trakcie trwania Programu, gdy
chory przebywa już w mieszkaniu treningowym. W Programie nie ma funduszy
na psychiatrę, co jest – według pracowników KMPS – poważną wadą. Psychiatra
mógłby ocenić stan psychiczny każdego uczestnika przed przyjęciem do mieszkania i w razie potrzeby interweniować również w trakcie trwania Programu.
Problemy sprawiają także sztywne zasady przyznawania mieszkań komunalnych. W omawianym programie miała miejsce sytuacja, w której jego
uczestnik, już dość długo oczekujący na przyznanie mieszkania z zasobów komunalnych dzielnicy, został usunięty z listy oczekujących. Stało się tak dlatego,
iż zarobki kandydata przekroczyły minimalnie kryterium dochodowe, które
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie może przekroczyć 220% kwoty najniższej emerytury [Najem 2013]. W tym wypadku pracownicy KMPS pomogli ponownie złożyć wniosek o przyznanie mieszkania, dzięki czemu wspomniany uczestnik wznowił ubieganie się o mieszkanie z zasobów miejskich.

2.3. Analiza Programu
pod względem zasad funkcjonowania
społecznych agencji najmu

Tabela 1. Analiza Programu Rozproszonych Mieszkań Treningowych
pod względem zasad funkcjonowania społecznych agencji najmu
Zasady SAN

Zgodność z zasadą SAN
SAN – Właściciel

Gwarancja miesięcznej spłaty
czynszu

Tak. Gdy mieszkaniec nie jest w stanie zapłacić
swojej części czynszu, brakującą kwotę pokrywa
organizacja. Tak się dzieje również wtedy, gdy
uczestnik musi opuścić mieszkanie, a Misja nie
ma jeszcze kogoś na jego miejsce. To gwarantuje
właścicielowi stałą miesięczną spłatę czynszu.

Pośrednictwo wynajmu

Tak. Organizacja jest pośrednikiem między właścicielem mieszkania a mieszkańcami (podnajmującymi). To organizacja podpisuje umowy
z właścicielem i z podnajemcami.

Umowa najmu zawarta na
dziewięć lat i gwarancja spłaty
czynszu przez cały okres trwania
umowy

Nie. Umowy z właścicielami są podpisywane na
rok, a następnie przedłużane o kolejny rok lub na
czas nieokreślony.
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Gwarancja remontów i napraw

Nie. Organizacja przeprowadza drobne naprawy
w trakcie trwania wynajmu. Nie zapewnia ogólnych remontów.

Zachowanie mieszkania
w dobrym stanie

Tak. Mieszkańcy podpisują przygotowany przez
organizację regulamin, w którym zobowiązują się
do zachowania czystości i poszanowania wyposażenia mieszkania. Nad utrzymaniem dobrego
stanu mieszkania czuwa także pracownik Misji.
SAN – Podnajmujący

Wynajem w przystępnej cenie

Tak. Maksymalna kwota, jaką płaci mieszkaniec,
nie powinna przekroczyć 600 zł wraz z rachunkami za media. Obecnie najwyższa opłata, jaką
ponosi uczestnik Programu, wynosi 554 zł na
miesiąc. Ponieważ uczestnicy zazwyczaj mieszkają w pokojach dwuosobowych, nie jest to cena
dużo niższa niż wynajęcie dwuosobowego pokoju
w średnim standardzie na wolnym rynku. Jest to
jednak opłata za najdroższe mieszkanie, można
więc przyjąć, że ceny podnajmu są przystępne.

Mieszkania w dobrym standardzie Tak. Według koordynatora Programu pokoje są
w średnim/dobrym standardzie, typowym dla tej
ceny wynajmu.
Dotacje/uzupełnienie czynszu

Tak. Organizacja zapewnia uzupełnienie czynszu
lub zapłatę czynszu za mieszkańca (np. w sytuacji
utraty pracy) w formie pożyczki. Mieszkaniec
musi później zwrócić organizacji „pożyczone” pieniądze. Jest to forma wsparcia uczestników w kryzysowej sytuacji. Poza sytuacjami uzasadnionymi
podnajmujący płacą 100% kosztów wynajmu.

Wsparcie, pomoc w przypadku
pytań, wątpliwości

Tak. Organizacja gwarantuje uczestnikom stałe
wsparcie pracownika socjalnego – koordynatora
Programu. Ponadto mogą oni liczyć na pomoc
specjalistów pracujących w Misji.

Podpisanie umowy wynajmu
na dziewięć lat

Nie. Zamieszkanie w mieszkaniu treningowym
jest formą przejściową. Według regulaminu czas
pobytu w mieszkaniu nie może przekroczyć 24
miesięcy.

źródło: opracowanie własne na podst.
[Zubrzycka-Czarnecka 2015b; De Decker 2012].

Większość wybranych (na podstawie praktyk belgijskich) zasad SAN jest
w Programie Mieszkań Treningowych spełniona. KMPS zapewnia uczestnikom wsparcie, dopłatę do czynszu w razie potrzeby, a także pokoje w przy-
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stępnej cenie i odpowiednim (według organizatorów) standardzie. Prywatnym
właścicielom zapewnia gwarancję zapłaty czynszu, zachowanie mieszkania
w dobrym stanie i pośrednictwo wynajmu. Najważniejszą zasadą, która nie
jest zachowana w praktyce KMPS, jest podpisywanie umów na dłuższy czas
(w Belgii dziewięć lat). Na podpisywanie umów na tak długi czas nie pozwala
Misji m.in. ograniczony czas otrzymywania dotacji. Brakuje również pieniędzy
na remonty mieszkań wykraczające poza bieżące naprawy.
Za sukces należy uznać już samo zorganizowanie w Polsce innowacyjnego programu, w którym organizacja pozarządowa jest pośrednikiem między
prywatnym właścicielem a osobami w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Mimo
trudności – zarówno finansowych, jak i organizacyjnych – Program działa już
trzeci rok. Od jego rozpoczęcia, czyli od 31 grudnia 2012, do 29 czerwca 2015
uczestniczyło w nim 79 osób, z których cztery mieszkają obecnie w mieszkaniach komunalnych, 39 zostało wydalonych za spożywanie alkoholu, zaś nadal
uczestniczy w Programie 25 osób. Losy pozostałych uczestników nie są dokładnie znane; niektórzy wyprowadzili się z mieszkań, nie informując o tym
pracownika Misji, inni wyprowadzili się np. do swoich partnerek.
Misja przewiduje kontynuację Programu i obecnie stara się pozyskać środki na dalsze prowadzenie mieszkań treningowych w dotychczasowej formie.
Procedury i rozwiązania wypracowane przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej mogą w przyszłości posłużyć innym organizacjom w przygotowaniu
podobnych programów.

3. Program Mieszkań Wspieranych
dla osób w kryzysie bezdomności
Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu
3.1. Zasady realizacji Programu

Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” działa w Poznaniu od 2004 roku (wcześniej było jednym z programów Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”). Polem tej działalności jest pomoc dla i wsparcie osób wykluczonych społecznie,
głównie tych w kryzysie bezdomności. Wśród celów Stowarzyszenia są zapisy o organizowaniu i wykorzystywaniu bazy mieszkaniowej (m.in. mieszkań
readaptacyjnych i socjalnych) do pomocy osobom wykluczonym. Pogotowie
organizuje różne formy wsparcia, np. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Darzybór”, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z pomocy specjalistów, m.in. pracownika socjalnego, terapeuty, psychologa, prawnika. Można
również uzyskać pomoc w wyrobieniu dokumentów oraz w uzyskaniu miejsca
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w placówkach. Stowarzyszenie prowadzi też hostele dla bezdomnych (łącznie dla
ok. 200 osób), ponadto oferuje pomoc w ramach Programu Wsparcia Rodzin
(m.in. wsparcie rodziców i dzieci) oraz Centrum Integracji Społecznej, którego
celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem8.
Pogotowie Społeczne prowadzi Program Mieszkań Wspieranych od 2007
roku; obecnie dysponuje dwoma mieszkaniami i domem. Ważne jest to, iż najemcą – zarówno domu, jak i mieszkań – jest organizacja, która podnajmuje
pokoje osobom w trudnej sytuacji (głównie w kryzysie bezdomności). Jest to
jedna z zasad funkcjonowania społecznych agencji najmu. Wykorzystywane
w Programie mieszkania są dwupokojowe, w jednym mieszkaniu zamieszkują
3-4 osoby. Dom natomiast jest dużo większy, ma pięć pokoi. W jednym pokoju
zamieszkują 2-3 osoby (również rodziny). Łącznie w Programie uczestniczy
kilkanaście osób.
Organizacja, poszukując zasobów mieszkaniowych do Programu, wybierała
oferty lokali w niskiej cenie i jednocześnie w możliwie dobrym standardzie.
Według pracowników Stowarzyszenia nie ma trudności z wynajmem mieszkań
z rynku prywatnego, nie było też kłopotów z właścicielami mieszkań w trakcie
trwania Programu. Warto zaznaczyć, że opiekun mieszkań jest w stałym kontakcie z właścicielami. O dobrej współpracy między prywatnym najemcą a organizacją świadczy fakt, iż te same mieszkania są wynajmowane już od sześciu
lub nawet ośmiu lat. Według przedstawicieli Stowarzyszenia wielkim plusem
jest to, iż umownym najemcą pozostaje organizacja: jest to zabezpieczenie dla
właścicieli mieszkań. O przychylnym nastawieniu prywatnych właścicieli do
idei Programu i jego uczestników świadczyć może fakt, iż jeden z nich jest
obecnie w trakcie budowy domu, który ma zamiar wynająć usamodzielniającym się uczestnikom mieszkań wspieranych Stowarzyszenia.
W Programie mieszkania przeznaczone są głównie dla osób w kryzysie bezdomności; są to osoby osiągające dochody, ale niemające możliwości wynajęcia
mieszkania. Z Programu korzystają ludzie w różnym wieku: zarówno osoby
starsze, jak i rodziny z dziećmi. Nie ma wyznaczonej kwoty, którą trzeba dysponować, aby skorzystać z oferty mieszkań wspieranych. W rozmowie kwalifikacyjnej przedstawia się kandydatom zasady Programu i miesięczny koszt podnajmu (który obecnie wynosi od 320 do 450 zł), a zainteresowani sami oceniają,
czy są w stanie takie koszty regularnie ponosić. W większości są to osoby znane
pracownikom Stowarzyszenia, które wcześniej już korzystały z jego pomocy,
co znacząco ułatwia proces rekrutacji. Nie ma innych, sztywnych kryteriów
przyjęcia do Programu.
8 Więcej

informacji o organizacji na stronie internetowej [Pogotowie 2015].
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Realizatorzy deklarują, że nie mają trudności z rekrutacją uczestników;
bywa, że chętnych jest więcej niż miejsc. To zabezpiecza Stowarzyszenie: gdy
jeden z uczestników nagle opuszcza mieszkanie, jego miejsce zajmuje kolejna
osoba (w tej sytuacji Stowarzyszenie nie musi płacić części czynszu za osobę rezygnującą z udziału w Programie). Stowarzyszenie nie prowadzi szeroko
zakrojonej kampanii informacyjnej. Niekiedy organizatorzy proponują udział
w projekcie osobom już korzystającym z ich pomocy (np. w hostelu), niekiedy
zaś chętni zgłaszają się sami.
Mieszkania i dom mają opiekuna z ramienia Stowarzyszenia. Nie określa się,
jak często opiekun musi odwiedzać mieszkania: ta częstość zależy od potrzeb.
Najczęściej jest to wizyta raz w tygodniu, trwająca ok. dwóch godzin. Wynagrodzenie pracownika jest pokrywane w 50% przez Stowarzyszenie i w 50% przez
Urząd Miasta. Skorzystanie ze wsparcia specjalistów, np. terapeuty czy prawnika, jest możliwe w placówkach Stowarzyszenia (m.in. w Centrum Integracji
Społecznej i w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym) lub w placówkach publicznych. Częstotliwość korzystania z takiej pomocy jest różna: niektórzy nie
korzystają z niej wcale, inni – regularnie. Według Stowarzyszenia korzystanie
z poradnictwa specjalistycznego dostępnego w placówkach publicznych sprawdza się, a ponadto nie generuje kosztów zatrudnienia specjalistów wyłącznie na
potrzeby uczestników Programu.
Wsparcie, które zapewnia Stowarzyszenie, to nie tylko pośredniczenie
w kontakcie z właścicielem mieszkania czy zapewnienie spotkania ze specjalistą. Uczestnicy Programu Mieszkań Wspieranych mogą liczyć także na wsparcie finansowe w formie pożyczki. Jeśli uczestnik ma problem z zapłatą czynszu,
Stowarzyszenie może opłacić brakującą kwotę. Jest to forma pożyczki, gdyż
mieszkańcy oddają później organizacji „pożyczoną” kwotę; organizatorzy nie
mają trudności ze spłatą tych pożyczek. Zapewnione jest również wsparcie
żywieniowe: gdy uczestnik Programu ze względów finansowych ma problem
z zakupieniem żywności, może uzyskać paczkę żywnościową z zasobów Stowarzyszenia. Jeśli użytkownik mieszkania nie radzi sobie dłużej z samodzielnym
zamieszkaniem, zostaje przeniesiony do schroniska.

3.2. Modele prowadzenia mieszkań wspieranych

Program jest prowadzony według dwóch różnych modeli. W pierwszym funkcjonuje dom i jedno z mieszkań, w drugim działa drugie mieszkanie.
Różnice między pierwszym i drugim modelem to przede wszystkim zasady dofinansowania i czas przebywania w mieszkaniu. W pierwszym ten czas
jest ograniczony do roku (może być przedłużony jedynie w wyjątkowych sy-
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tuacjach), w drugim takiego ograniczenia nie ma. To tymczasowe zapewnienie mieszkania ma na celu zachęcenie do usamodzielnienia się mieszkańców.
Ostatnie trzy miesiące dofinansowania ze środków Urzędu Miasta jest czasem
na to, by mieszkańcy zaoszczędzili pieniądze na wynajęcie pokoju/mieszkania
lub urządzenie się w otrzymanym mieszkaniu komunalnym. Natomiast w drugim modelu zasady są inne, przede wszystkim ze względu na typ mieszkańców:
w większości są to osoby starsze, w szczególnie trudnej sytuacji. Trudno oczekiwać od nich prędkiego uzyskania stałej pracy i dochodów, które pozwalałyby na
usamodzielnienie. Osoby podnajmujące mieszkanie w modelu drugim często
przebywają w nim przez kilka lat, niekiedy aż do śmierci. Mieszkańcy nie uzyskują dofinansowania, całość kosztów wynajmu pokrywają sami.
Tabela 2. Charakterystyka modeli prowadzenia mieszkań wspieranych
przez Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu
Model 1

Model 2

Wykorzystany zasób
mieszkaniowy

Dom i mieszkanie nr 1

Mieszkanie nr 2

Wynajmujący

Prywatny właściciel

Prywatny właściciel

Najemca

Organizacja

Organizacja

Podnajemca

Osoby w kryzysie bezdom- Osoby w kryzysie bezdomności, również rodziny
ności, głównie osoby starsze

Czas uczestniczenia
w Programie

Ok. 12 miesięcy

Dofinansowanie
do wynajmu mieszkania

Tak. Do dziewiątego miesią- Nie. Brak dofinansowania,
ca włącznie podnajmujący koszty wynajmu w całości
sami opłacają czynsz, przez pokrywają mieszkańcy.
ostatnie trzy miesiące podnajem finansuje Urząd Miasta Poznania.

Bez ograniczeń

źródło: opracowanie własne.

3.3. Trudności w realizacji Programu

W opinii Stowarzyszenia Program Mieszkań Wspieranych nie jest nadmiernie kosztowny. Roczne wydatki ponoszone przez Stowarzyszenie wahają się
od 2 do 2,5 tys. zł plus koszty połowy wynagrodzenia dla opiekuna mieszkań.
Początkowo koszty były większe, nie przewidziano np. wysokości rachunków,
które przychodzą co kilka miesięcy (raz było to nawet 5 tys. zł). Obecnie szacuje
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się wysokość przyszłych rachunków i wlicza je w comiesięczne opłaty uczestników Programu, co pozwala uniknąć jednorazowych dużych opłat. Nie ma
też kłopotu z rekrutacją chętnych do Programu, w związku z czym organizacja
zasadniczo nie ponosi opłat za wolne miejsce w mieszkaniu. Problemy mogą
natomiast stwarzać umowy z Urzędem Miasta, zawierane na krótki czas (rok),
co powoduje niepewność związaną z zagrożeniem ciągłości Programu.
W przyszłości Stowarzyszenie planuje prowadzić mieszkania funkcjonujące
na dotychczasowych zasadach, jakkolwiek nie jest pewne, czy uzyska dofinansowanie. Pracownicy przyznają również, że chętnie powiększyliby Program
o dodatkowe mieszkania.
Niekiedy uczestnicy Programu mieli kłopoty finansowe, np. tracili pracę
i nie mogli opłacić swojej części czynszu. Z obserwacji pracowników organizacji wynika również, że rodziny miewały trudności z opłatami, trudniej też,
w porównaniu do innych grup korzystających z Programu, przychodzi im
usamodzielnienie się.
Zauważalna jest też potrzeba zaangażowania psychiatry. Zdarza się, że osoby
„wypadają” z Programu z powodu nawrotu choroby psychicznej lub ze względu
na niezdiagnozowane wcześniej zaburzenia psychiczne. Powodem opuszczenia
programu bywają także pobyt w zakładzie karnym oraz wydalenie ze względu
na nadużywanie alkoholu. Uciążliwości związane z wydaleniem osób z mieszkania zdarzyły się dwukrotnie i wymagały interwencji policji.
W przeszłości Stowarzyszenie prowadziło mieszkanie chronione dla osób
w kryzysie bezdomności. Z uzyskanych doświadczeń wynika, że nie było to
dobre rozwiązanie, toteż zrezygnowano z takich projektów. Powodem rezygnacji było to, iż w zaniechanym programie mieszkańcy nie ponosili opłat za
pobyt w mieszkaniu chronionym, w związku z czym nie mieli motywacji do
usamodzielnienia się. Zdaniem pracowników Stowarzyszenia lepsze jest rozwiązanie, gdy osoby uczestniczące w Programie ponoszą opłaty, nawet w minimalnej wysokości.

3.4. Analiza Programu Mieszkań Wspieranych
pod względem zasad funkcjonowania
społecznych agencji najmu

W omówionym Programie przyjęto wiele zasad obowiązujących w społecznych agencjach najmu znanych z Belgii. Stowarzyszenie zapewnia właścicielom
mieszkań gwarancję zapłaty czynszu (ale nie ma ustalonego, dziewięcioletniego
czasu trwania umowy), pośrednictwo wynajmu i gwarancję zachowania mieszkania w dobrym stanie. Uczestnicy Programu mają zapewnione wynajęcie po-
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koju w przystępnej cenie, spłatę czynszu w razie potrzeby, a także wsparcie
specjalistów. Jednak, podobnie jak w poprzednio opisanym programie, nie
obowiązuje zasada podpisywania umów na dłuższy okres.
O tym, iż Program działa sprawnie, może świadczyć fakt, iż liczba osób
chętnych do uczestnictwa w nim jest większa niż miejsc. Organizatorzy są zadowoleni z wypracowanych zasad i z rezultatów Programu. W najbliższej przyszłości nie planują strategicznych zmian w prowadzonych działaniach.
Tabela 3. Analiza Programu pod względem zasad funkcjonowania
społecznych agencji najmu
Zasady SAN

Zgodność z zasadą SAN
SAN – Właściciel

Gwarancja miesięcznej
spłaty czynszu

Tak. W razie potrzeby organizacja pokrywa
brakującą kwotę czynszu za uczestnika, który
nie jest w stanie opłacić określonej kwoty.

Pośrednictwo wynajmu

Tak. Organizacja pośredniczy między prywatnym właścicielem a podnajemcą. Umowę wynajmu z właścicielem podpisuje organizacja.

Umowa najmu zawarta na dziewięć
lat i gwarancja spłaty czynszu przez
cały okres trwania umowy

Nie.

Gwarancja remontów i napraw

Nie. Organizacja zapewnia drobne naprawy
i odświeżenie mieszkania, np. odmalowanie
ścian. Nie zapewnia ogólnych remontów.

Zachowanie mieszkania w dobrym
stanie

Tak. Pracownicy organizacji monitorują stan
mieszkań.

SAN – Podnajmujący

Wynajem w przystępnej cenie

Tak. Cena podnajmu pokoju dla jednej osoby
wynosi od 320 do 450 zł miesięcznie. Są to przystępne ceny, ale nie niższe niż najtańsze oferty
dostępne na wolnym rynku.

Mieszkania w dobrym standardzie

Nie. Standard pokojów według koordynatora jest przecięty/dobry (odpowiadający cenie
wynajmu).

Dotacje/uzupełnienie czynszu

Tak. Organizacja zapewnia uzupełnienie czynszu lub zapłatę czynszu za mieszkańca w formie pożyczki. Mieszkaniec musi później zwrócić organizacji „pożyczone” pieniądze. Jest to
forma wsparcia uczestników w kryzysowej
sytuacji.
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Wsparcie, pomoc w przypadku
pytań, wątpliwości

Tak. Uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie
opiekuna mieszkań. Ponadto mogą oni skorzystać z pomocy specjalistów dostępnych w placówkach Stowarzyszenia oraz już zorganizowanego systemu wsparcia w mieście.

Podpisanie umowy wynajmu
na dziewięć lat

Nie.

źródło: opracowanie własne na podst.
[Zubrzycka-Czarnecka 2015b; De Decker 2012].

4. Programy pomocy osobom bezdomnym
wykorzystujący zasoby mieszkaniowe
na przykładzie działalności
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
– Koło Gdańskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie to organizacja
działająca na rzecz osób ubogich i bezdomnych, założona w maju 1989. Towarzystwo jest jednym z inicjatorów powołania Pomorskiego Forum Wychodzenia z Bezdomności9, współtworzy też pismo „POMOST – O bezdomności
bez lęku”. Organizacja realizuje szerokie działania pomocowe skierowane do
osób ubogich i bezdomnych. Prowadzi m.in. schroniska i noclegownie, punkt
charytatywny, Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Ponadto organizuje streetworking, czyli pracę z osobami
bezdomnymi w ich środowisku, na ulicach [Projekty 2015].
W ostatnich latach Towarzystwo realizowało dwa programy, w których wykorzystywano zasoby mieszkaniowe. Pierwszy był prowadzony w latach 2012-2013, realizacja drugiego rozpoczęła się w 2014 roku Programy te różniły się
w kilku zasadniczych kwestiach, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

4.1. Program „Bezdomność, do widzenia”

W ramach projektu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
mającego na celu wypracowanie m.in. Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności (GSWB), w kilkunastu miejscach w Polsce testowano różne
9 Pomorskie

Forum Wychodzenia z Bezdomności zrzesza przedstawicieli różnych
sektorów, by wspólnie działać na rzecz osób bezdomnych; więcej informacji na stronie
internetowej [Pomorskie Forum 2015].
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rozwiązania w obszarze pomocy osobom bezdomnym. W Gdańsku był to m.in.
Program Mieszkań Treningowych dla osób bezdomnych, realizowany przez
półtora roku (w latach 2012-2013). Wcześniej, bo w latach 2005-2008, prowadzono program, który m.in. wymagał, aby osoby bezdomne same znajdowały
i wynajmowały sobie mieszkania, co było warunkiem uzyskania przez nie pomocy w sfinansowaniu czynszu. Nie sprawdził się jednak, gdyż właściciele nie
chcieli wynajmować mieszkań osobom bezdomnym. Dlatego w ramach GSWB
zaplanowano przetestowanie rozwiązania, w którym najemcą mieszkań jest organizacja pozarządowa.
Na potrzeby Programu wynajęto łącznie 20 mieszkań, w których zamieszkiwały osoby bezdomne, samotne oraz kobiety z dziećmi. Mieszkania wynajmowano przez rok.
Rekrutacja uczestników prowadzona była etapowo. Najpierw trzy podmioty
– dwie organizacje pozarządowe (Towarzystwo i Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”) oraz samorządowy Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie – wytypowały swoich kandydatów, a następnie wspólnie wybrano
grupę do projektu. Powstały dwie listy: zakwalifikowanych i rezerwowa, ponieważ zakładano, że niektóre osoby mogą wypadać z Programu w trakcie jego
trwania. Głównym kryterium było posiadanie dochodu, który nie musiał pochodzić z pracy (mógł to być dochód np. ze świadczeń), jednak dla większości uczestników źródłem dochodu była praca. Drugim etapem były spotkania
z osobami bezdomnymi, wybranymi w pierwszym etapie. Decyzje o zakwalifikowaniu do Programu podejmowano indywidualnie.
W przypadku uzależnienia od alkoholu wymagana była kontrola tego uzależnienia. W regulaminie nie zawarto bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, jednak jego ewentualna konsumpcja musiała mieścić się w ramach tzw.
kultury picia. Jeśli mieszkaniec nie miał problemów w pracy z powodu nietrzeźwości, nie wszczynał awantur, miał prawo spożywać alkohol w wynajmowanym mieszkaniu. Realizatorzy Programu, oprócz wprowadzenia zasady, że
osoba bezdomna ma w mieszkaniu takie sama prawa jak każda inna, zwracali
uwagę na ograniczone możliwości egzekwowania regulaminu. Wymóg pozostawania w trzeźwości można dość łatwo egzekwować w placówkach, trudno
natomiast stale monitorować sytuację w mieszkaniach. Dlatego uznano spożywanie alkoholu z umiarem za zgodne z regulaminem.
W realizowanym projekcie każdy uczestnik miał swój pokój, a kobiety
z dziećmi – swoje mieszkanie. W całym projekcie uczestniczyło ok. 40 osób.
Z prywatnymi właścicielami mieszkań organizacja podpisywała umowy najmu,
a z osobami bezdomnymi (czyli podnajemcami) podpisywano przygotowany
przez Towarzystwo kontrakt.
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Wsparcie w trakcie realizacji projektu świadczył głównie tzw. asystent osoby
bezdomnej. Asystent spotykał się z podopiecznym w zależności od potrzeb, ale
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jeden asystent mógł mieć pod opieką maksymalnie sześć, siedem osób bezdomnych. Jego zadaniem było również monitorowanie, czy poczynania uczestnika projektu idą we właściwym kierunku.
Uczestnicy mogli także korzystać z pomocy pracownika socjalnego, doradcy
zawodowego i psychologa, ale nie byli to specjaliści zatrudnieni wyłącznie na
potrzeby projektu. Według realizatorów Projektu wykorzystanie specjalistów
z ogólnodostępnych placówek wsparcia było dobrym rozwiązaniem, które
sprawdziło się w praktyce.
Mieszkania pozyskiwano w większości z rynku prywatnego, kilka udało
się również pozyskać z zasobów gminnych. Wsparcie we wszystkich mieszkaniach było udzielane na takich samych zasadach. Uczestnicy Programu
uzyskiwali dofinansowanie, którego kwota zmieniała się wraz z czasem pozostawania w projekcie.
Tabela 4. Dofinansowanie wynajmu w Programie Mieszkań Treningowych
CZAS UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZIOM DOFINANSOWANIA
(W KOLEJNYCH MIESIĄCACH)
(W %)

1-6

100,0

7

90,0

8

80,0

9-12

60,0

źródło: Opracowanie własne.

Poziom dofinansowania wynajmu zmniejszał się w kolejnych miesiącach.
Po roku uczestnictwa w projekcie uczestnicy musieli utrzymywać się samodzielnie. Gdy ktoś z niego „wypadł”, na jego miejsce przyjmowano nową osobę
i przyznawano jej finansowanie, rozpoczynając od 100% kwoty.
Jak wspomniano, mieszkania pozyskiwano z dwóch źródeł. Pierwszym były
mieszkania wynajmowane od prywatnych właścicieli (tak pozyskano 16 mieszkań), drugim – pozyskane z zasobów miejskich (4). Dla pozyskania mieszkań
z rynku prywatnego zatrudniono pośrednika – prywatną firmę, która bardzo
dobrze sprawdziła się w realizacji tego zadania. Wyszukanie i wynajęcie 16
mieszkań zajęło pracownikom firmy zaledwie dwa tygodnie. Problem pojawił się natomiast przy pozyskiwaniu mieszkań z zasobów miejskich. Władze
miasta zapewniły, że przekażą cztery mieszkania do wykorzystania w ramach
projektu, jednak ich typowanie trwało bardzo długo. Realizatorzy projektu po-
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czątkowo dostali mieszkania w bardzo złym stanie technicznym, wymagające
gruntownego remontu. Mimo że przewidziano środki na odświeżenie mieszkań, realizatorzy nie mogli sobie pozwolić na poniesienie tak wysokich kosztów. Zwrócono się zatem do miasta z prośbą o wytypowanie kolejnych czterech
mieszkań, co znów trwało dość długo. W efekcie mieszkania z zasobów miejskich pozyskano dla projektu dopiero po pół roku.
Najistotniejszym problemem, który pojawił się w trakcie realizacji Programu, były konflikty z właścicielami dwóch lokali. Uważali oni, że uczestnicy
spowodowali szkody w ich mieszkaniach, zatem organizacja – jako najemca
– musiała pokryć koszty napraw. W jednym wypadku zapłacono za szkody,
natomiast właściciel drugiego mieszkania podpisał z organizacją ugodę, którą następnie zerwał. Proces sądowy między organizacją a właścicielem trwał
bardzo długo. Po tych doświadczeniach uznano, że w przyszłych projektach
najemcami będą bezpośrednio klienci, którym organizacja zapewni wsparcie,
pomoc w szukaniu mieszkań i w sprawach formalnych.
Przeszkodą okazał się również długi czas oczekiwania na mieszkania z zasobów miejskich. Organizatorzy, na podstawie wcześniejszych doświadczeń,
doszli do wniosku, iż mieszkania miejskie powinno się pozyskiwać w projektach długoterminowych (trzy-, czteroletnich). Chociaż pozyskiwanie takich
mieszkań trwa dłużej, jednak są one tańsze niż na rynku prywatnym.
Kłopotliwa była także sytuacja, gdy osoby wydalone z Programu nie chciały
opuścić mieszkania. Taki problem zdarzył się tylko raz; pomogła interwencja
właściciela w mieszkaniu, dzięki czemu nie było potrzeby wzywania policji.
Realizowany Program przyniósł pozytywne efekty. Większość uczestników
usamodzielniła się, jedynie kilka osób wróciło do schronisk. W przypadku niektórych mieszkań po zakończeniu Programu umowy najmu zostały przepisane
z organizacji na uczestnika. Natomiast w przypadku, gdy osoba wracała do
schroniska, rozwiązywano umowę z właścicielem lokalu. Mieszkania będące
własnością miasta po zakończeniu projektu zostały mieszkaniami treningowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4.2. Program Asystenta Osoby Bezdomnej

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń prowadzenia programów pomocowych wykorzystujących mieszkalnictwo dla osób w kryzysie bezdomności
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zidentyfikowało trudności w ich
realizacji, w związku z czym obecny Program różni się od poprzednich. Został
on tak zaprojektowany, aby uniknąć barier ujawnionych w realizowanych wcześniej, podobnych programach.

Elementy koncepcji społecznej agencji najmu…

135

Przewidziana na trzy lata, realizacja Programu rozpoczęła się na początku
2014 roku. Realizatorzy mają nadzieję, że nie jest to tylko działanie projektowe,
ale że stanie się ono trwałym rozwiązaniem. Projekt jest finansowany z funduszy
samorządu. Uwzględnia wsparcie asystenta osoby bezdomnej i realizację Indywidualnego Planu Wychodzenia z Bezdomności. W ramach Programu możliwe
jest również roczne dofinansowanie wynajmu pokoju. Program ten różni się
zatem znacznie od opisanego w poprzedniej części niniejszego opracowania.
Aby zachęcić do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, przeprowadzono kampanię informacyjną. Początkowo realizatorzy organizowali spotkania
w placówkach, z których pomocy korzystają osoby bezdomne, przedstawiając swoją ofertę oraz proponując wsparcie asystenta. Obecnie Program jest już
wystarczająco znany, nie ma zatem potrzeby organizowania szerokich działań
informacyjnych, przy czym większość osób zakwalifikowanych do Programu
korzysta z pomocy placówek (np. Dom Brata Alberta czy Centrum Integracji
Społecznej) prowadzonych przez Towarzystwo.
Do realizowania Projektu zatrudniono najpierw dwóch asystentów, po
siedmiu miesiącach było ich trzech, a następnie czterech (w pełnym wymiarze
godzin). Każdy może mieć maksymalnie 15 podopiecznych, z czego wynika,
iż w projekcie może uczestniczyć maksymalnie 60 osób. Aktualnie są nimi 52
osoby, z których 37 ma indywidualny plan wsparcia. Poza placówką przebywa
40 uczestników, z czego jedynie ośmioro korzysta z dofinansowania. To pokazuje, że przeszkodą w usamodzielnieniu się był nie tylko brak dochodów, ale
również brak wsparcia. Realizatorzy Programu uważają, że korzystniejsze jest
wspieranie osób bezdomnych w środowisku niż w wielkich noclegowniach.
Dlatego realizowany obecnie Program uważają za rozwiązanie, które może być
trwałe, a nie jedynie na czas trwania projektu. W placówce koszt utrzymania
jednej osoby bezdomnej to, szacunkowo, 770 zł. W Programie Asystenta Osoby
Bezdomnej koszty są podobne lub nawet mniejsze.
Program wyróżnia się brakiem sztywnych kryteriów, które trzeba spełnić,
aby zostać do niego zakwalifikowanym. Głównym kryterium jest chęć usamodzielnienia się, natomiast nie wymaga się pozostawania w stosunku pracy
i dochodów. Do Programu były przyjmowane osoby, które mają jedynie zasiłek stały w kwocie 529 zł (czyli nie mają pracy i wystarczających środków do
samodzielnego utrzymania się). Wymagany jest minimalny potencjał – szansa
na to, że uczestnik Programu potrafi się usamodzielnić, którą daje sprawność
wystarczająca, by podjąć pracę i utrzymać mieszkanie.
Kwalifikując kandydata do Programu, wykorzystuje się zasady autorskiego, opracowanego przez Towarzystwo, procesu rekrutacyjnego, nazwanego„Metodą trzech kroków”. W praktyce stwarza on możliwości przystąpienia do
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Programu właściwie każdej zainteresowanej nim osobie. Metoda ma na celu
sprawdzenie gotowości osoby bezdomnej do podjęcia współpracy. Jej celem
jest poznanie klienta, jego wizji przyszłości, zweryfikowanie motywacji oraz
ustalenie oczekiwań co do udziału w Programie, a także wyeliminowanie osób,
które poza deklaracją słowną nie zrobiły nic więcej.
Tabela 5. Proces rekrutacyjny według „Metody trzech kroków”
Zadanie asystenta
(we współpracy z klientem)

I spotkanie
– krok 1.

Podczas bieżącego spotkania:
◆p
 rzedstawienie zasad współpracy
◆o
 mówienie funkcji asystenta
◆ rozmowa o oczekiwaniach

Zadanie dla klienta

Na następne spotkanie:
◆ rozważenie współpracy
◆ podjęcie decyzji

II spotkanie Podczas bieżącego spotkania:
Na następne spotkanie:
– krok 2.
◆o
 mówienie zadania dla klienta
◆ przemyślenie tego, co klient
◆ wstępna diagnoza położenia klienta chciałby osiągnąć we współw siedmiu sferach życia
pracy z asystentem
lub:
◆ przemyślenie tego, jak będzie
wyglądało życie klienta za
dwa, trzy lata
III spotkanie Podczas bieżącego spotkania:
Na następne spotkanie:
– krok 3.
◆o
 mówienie zadania dla klienta
◆ określenie swoich mocnych
◆ skonkretyzowanie celów
stron
◆u
 stalenie hierarchii realizacji celów
lub:
Na następne spotkanie:
◆ przemyślenie możliwości
◆ opracowanie ustalonych celów w for- wykorzystania mocnych
mie tabeli Indywidualnego Progra- stron do realizacji wyznamu Wychodzenia z Bezdomności
czonych celów
źródło: opracowanie własne.

Forma wykonywania zadań w „Metodzie trzech kroków” może być dowolna. Niewykonanie zadania przed spotkaniem nie dyskwalifikuje klienta: wystarczy sama gotowość do przemyślenia tematu zadania (np. podczas spotkania), a czasem tylko fakt pojawiania się na umówionych spotkaniach.
Program opiera się na indywidualnej pracy osoby w kryzysie bezdomności
(lub osoby, która niedawno uzyskała lokal socjalny i potrzebuje wsparcia) z asystentem. Asystent ma za zadanie wspierać, motywować, doradzać klientowi
przez cały czas trwania projektu. W tym okresie asystent ma kontakt z każdym
uczestnikiem co najmniej dwa razy w miesiącu (w tym jeden kontakt może być
telefoniczny). Częstotliwość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb w każdej fazie projektu.
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Po przejściu procesu rekrutacji klient z asystentem podpisują Indywidualny
Plan Wychodzenia z Bezdomności, w którym zawarte są cele w siedmiu sferach
życia; jedną z nich jest mieszkalnictwo. Cel, jakim jest wyjście z placówki i wynajęcie pokoju, nie musi być na pierwszym miejscu. Decyzja co do hierarchii
celów i kolejności ich osiągania należy do klienta. Niektórzy uczestnicy Programu chcą się usamodzielnić jak najprędzej i realizować plan już poza placówką,
inni na początku chcą realizować inne cele, związane np. z leczeniem się lub
uzależnieniem, a zamieszkanie poza placówką jest dopiero na dalszym miejscu.
Opracowanie IPWzB jest procesem, który niekiedy trwa przez kilka spotkań.
Ocena postępu realizacji Indywidualnego Programu przeprowadzana jest regularnie – co dwa miesiące.
Klienci mogą korzystać z pomocy psychologa, doradcy zawodowego oraz
prawnika, którzy nie są zatrudniani wyłącznie na potrzeby Projektu. Są to specjaliści dostępni w ramach już funkcjonującego systemu, np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Centrum Interwencji Kryzysowej.
Uczestnik Programu może, oprócz wsparcia asystenta oraz wymienionych
specjalistów, uzyskać także roczne dofinansowanie wynajmu pokoju. Klient
wraz z koordynatorem zadania omawia przygotowaną przez siebie kalkulację
kosztów (zał. 2., s. 158), zawierającą miesięczne przychody i wydatki. Asystenci
nie zajmują się finansami, ponieważ zakłada się rozdzielenie finansów od pracy
socjalnej. Wzór kalkulacji zawiera m.in. koszty wyżywienia, ubrania, biletów
komunikacji miejskiej. Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie
w kwocie 500 zł i jest zmniejszane wraz z czasem uczestnictwa w Programie.
Tabela 6. Dofinansowanie wynajmu pokoju
w kolejnych miesiącach uczestnictwa w Programie
Miesiące dofinansowanie (w %)

1-6

100,0

7-9

85,0

10-12

70,0

źródło: opracowanie własne.

W wyjątkowych sytuacjach pomoc może być przedłużona o pół roku. Jak
dotąd nie zdarzyło się, by ktoś otrzymywał wsparcie finansowe dłużej niż przez
12 miesięcy. Dofinansowanie polega na refundacji kosztów wynajmu i zostaje
wypłacone na podstawie potwierdzenia wpłaty. Najemcą pokoju jest uczestnik
Programu (a nie organizacja) i to on podpisuje umowę z właścicielem mieszkania. Według realizatorów projektu dotąd nie zdarzyło się, by uczestnik Pro-
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gramu miał długi u wynajmującego mieszkania. Osoby, które nie otrzymują
stałego dofinansowania, mogą uzyskać czasowe wsparcie, np. w przypadku
choroby czy nagłej utraty pracy.
Głównymi zasadami uczestniczenia w Programie są dobrowolność i wzajemne zaufanie. W czasie tego uczestniczenia nie ma całkowitego zakazu spożywania alkoholu. Jeśli okazjonalny kontakt z nim nie przeszkadza w realizowaniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności (tzn. w pracy,
w utrzymaniu mieszkania) i nie zaburza codziennego funkcjonowania, to nie
stanowi problemu.
Na potrzeby projektu opracowano Regulamin Asystowania Osobom Bezdomnym, w którym zawarto zasady korzystania z pomocy asystenta. Współpraca z nim może zostać zakończona, gdy klient zrezygnuje z Programu, nie
utrzymuje kontaktu z asystentem przez dłuższy czas (ponad miesiąc), nie angażuje się w proces usamodzielniania się lub w innych uzasadnionych sytuacjach
(np. gdy przebywa w zakładzie karnym).
Jedną z trudności w realizacji Programu jest utrudniony dostęp do psychiatrów. Realizatorzy dostrzegają potrzebę zaangażowania takiego specjalisty,
gdyż zagrożeniem jest nie tylko uzależnienie beneficjentów od alkoholu, ale też
wiele problemów natury psychicznej. Psychiatra mógłby pełnić również rolę
konsultanta dla asystentów, doradzać, jak reagować na objawy zaburzeń oraz
jak pracować z ludźmi doświadczającymi kryzysów psychicznych.
Zanotowano również sporadyczne przypadki powrotów do schronisk. Inne
kłopoty nie były zgłaszane przez realizatorów Programu.
Tabela 7. Analiza Programu Asystenta Osoby Bezdomnej
pod względem zasad funkcjonowania społecznych agencji najmu
Zasady SAN

Zgodność z zasadą SAN

SAN – Właściciel

Gwarancja miesięcznej spłaty czynszu

Nie.

Pośrednictwo wynajmu

Nie.

Umowa najmu zawarta na dziewięć lat i gwarancja Nie dotyczy.
spłaty czynszu przez cały okres trwania umowy
Gwarancja remontów i napraw

Nie dotyczy.

Zachowanie mieszkania w dobrym stanie

Nie dotyczy.

SAN – Podnajmujący

Wynajem w przystępnej cenie

Nie dotyczy.

Mieszkania w dobrym standardzie

Nie dotyczy.
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Tak.

Wsparcie, pomoc w przypadku pytań, wątpliwości Uczestnik Programu ma tzw.
Asystenta Osoby Bezdomnej,
którego zadaniem jest wspierać,
motywować, doradzać klientowi
przez cały czas trwania projektu.
Uczestnicy mogą korzystać też
z pomocy specjalistów, np. psychologa, doradcy zawodowego
czy prawnika, ale nie są oni zatrudniani wyłącznie na potrzeby
projektu. Są to specjaliści dostępni w ramach funkcjonującego już
systemu. Ponadto osoby objęte
Programem mogą otrzymać dofinansowanie do wynajmu.
Podpisanie umowy wynajmu na dziewięć lat

Nie dotyczy.

źródło: opracowanie własne na podst.

[Zubrzycka-Czarnecka 2015b; De Decker 2012].

W Programie uwzględniono niewiele zasad funkcjonowania belgijskich
społecznych agencji najmu. W stosunku do właściciela, z oczywistych powodów, w projekcie nie jest realizowana żadna z tych zasad. W Programie najemcą
mieszkania są sami klienci (czyli osoby w kryzysie bezdomności), natomiast
organizacja zazwyczaj nie ma kontaktu z właścicielem mieszkania. Jeśli chodzi
o klienta, spełnione są dwie zasady: dotacje do czynszu oraz wsparcie i pomoc.
Nie przeprowadzono dotychczas ewaluacji projektu. Według jego realizatorów ważne jest poczucie, że Pogram przynosi pozytywne rezultaty. Niewątpliwą
zaletą jest też to, iż nie ma sztywnych, wąskich kryteriów przyjmowania do Programu. Jest on skierowany do większości osób bezdomnych, a nie jedynie do
wyselekcjonowanej, nielicznej grupy. Czasami wizja samodzielności właściwa
kandydatowi nie jest sprecyzowana, ale mimo to i taka osoba trafia do Programu. Według organizatorów zaletę stanowi także to, iż najemcami mieszkań
są uczestnicy projektu. Takie rozwiązanie sprzyja ciągłości zamieszkania, gdyż
wynajem nie kończy się z chwilą zakończenia uczestniczenia w Programie. Ponadto zauważono, że osoby, które zawarły umowy najmu, czują się bardziej
odpowiedzialne za mieszkania, bardziej o nie dbają. Być może w przyszłości
takie programy staną się standardem. Oznaczałoby to zmniejszenie liczby
placówek masowych (wieloosobowych schronisk i noclegowni), a koszt zaspokajania potrzeb osób bezdomnych prawdopodobnie byłby podobny do
utrzymywania tych placówek.
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Omawiany program niewątpliwie wyróżnia się na tle pozostałych. Nie jest
w nim przestrzegana główna zasada przyjęta w społecznych agencjach najmu,
że organizacja nie jest pośrednikiem między prywatnym właścicielem a podnajmującym (może natomiast dofinansować czynsz). Trudno więc twierdzić,
że Program mógłby stać się rozwiązaniem modelowym dla tych agencji, skoro
nie spełnia głównego kryterium działalności przez nie przyjętego. Jest to jednak
interesujący i potrzebny projekt, oparty na poprzednich doświadczeniach organizacji z modelem bardziej podobnym do SAN. Stanowi również propozycję,
która może być wykorzystana jako trwałe rozwiązanie systemowe w pomocy
osobom w kryzysie bezdomności.
Wsparcie w Programie jest oparte przede wszystkim na poszanowaniu podmiotowości jego uczestników. Wszystkie działania są dobrowolne i w pełni
uwzględniają wolę klientów. Podkreśla się potrzebę ich samodzielnego funkcjonowania, a rolę asystenta ograniczono do wspierania samodzielności uczestników. Realizatorzy Programu uważają takie podejście za właściwe i skuteczne.

5. Prowadzenie mieszkań chronionych
dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej
w Warszawie

Warszawski system pomocy osobom w kryzysie psychicznym jest realizowany
m.in. poprzez ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty
terapii zajęciowej, usługi specjalistyczne, a także mieszkania chronione10. Praktyka prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej nie ma długiej tradycji, brak też szczegółowej literatury i reprezentatywnych badań zawierających informacje na temat tego typu wsparcia. W Warszawie
pierwsze mieszkanie dla tej grupy beneficjentów otworzono dopiero w 2011 roku.
Dotychczas funkcjonują w stolicy trzy mieszkania przeznaczone dla osób chorujących psychicznie oraz sześć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wykorzystanie zasobów mieszkaniowych do pomocy osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego może być związane z upowszechniającym się
modelem opieki środowiskowej, który jest alternatywą dla dominującego modelu azylowego. Obecnie pomoc osobom chorującym psychicznie zapewnia
się, wykorzystując możliwości środowiska lokalnego, nie alienując osób chorujących od społeczeństwa. Tym samym zapewnia się jak najlepsze warunki
do zdrowienia, a hospitalizacja odbywa się tylko wtedy, gdy jest konieczna
10 Są

to mieszkania chronione w rozumieniu [Ustawa 2004].

Elementy koncepcji społecznej agencji najmu…

141

[Bronowski 2012]. Mieszkania chronione doskonale wpisują się w tę ideę, dlatego stały się jednym z elementów środowiskowych systemów wsparcia, często
uzupełniającym inne oddziaływania. Oznacza to, że osoby w mieszkalnictwie
chronionym korzystają jednocześnie z innych form pomocy, takich jak warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy [tamże].

5.1. Zasady funkcjonowania

Programy mieszkań chronionych działają na podstawie ustawy z 12 marca 2004
o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 14 marca 2012 w sprawie mieszkań chronionych. Zgodnie z ustawową definicją, Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby
tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia
lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną [Ustawa 2004].
Z programów mieszkań chronionych korzystać mogą osoby, które wymagają wsparcia, ale poza placówkami całodobowej opieki. Decyzja o przyznaniu
miejsca w takim mieszkaniu wydawana jest zazwyczaj na czas określony; na
czas nieokreślony może być wydana jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany następującym grupom
beneficjentów:
◆o
 sobie z zaburzeniami psychicznymi,
◆ osobie, wobec której zaprzestano pieczy zastępczej, opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich,
◆ c udzoziemcowi, który uzyskał w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt czasowy,
◆ oraz każdej osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez
jednostkę całodobowej opieki [tamże: art. 56].
Warto zwrócić uwagę na to, iż artykuł ten nie wymienia wprost osób w kryzysie bezdomności.
W mieszkaniach chronionych uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci m.in.:
◆w
 sparcia pracownika socjalnego,
◆ poradnictwa specjalistycznego,
◆n
 auki w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych,
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◆p
 omocy w przemieszczaniu się, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
Szczegóły wsparcia udzielanego w mieszkaniach chronionych określa stosowne rozporządzenie [Rozporządzenie 2012].
Według ustawy o pomocy społecznej prowadzenie mieszkań chronionych
należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zapisy ustawy zezwalają, by
tego typu mieszkania prowadzone były przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Wszystkie trzy mieszkania
chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie prowadzone
są przez organizacje pozarządowe: Fundację Wspierania Rozwoju Psychiatrii
Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, Stowarzyszenie „Integracja”
i przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi POMOST.

5.2. Praktyka prowadzenia

Wyniki badań pokazują, że korzystanie z mieszkalnictwa wspieranego przez
osoby chorujące psychicznie może być korzystne dla ich integracji społecznej
i ogólnego funkcjonowania [Fakhoury i in. 2004]. Według innych danych istnieją pewne predyktory, które wskazują na większą szansę powodzenia przy
uczestnictwie w takich programach. W mieszkalnictwie wspieranym lepiej
radzą sobie osoby młodsze, osoby z zaburzeniami nastroju radzą sobie lepiej
niż te z diagnozą schizofrenii, lepiej radzą sobie również osoby, które nie są
skłonne do nadużywania substancji psychoaktywnych [Rog 2004]. Nie oznacza
to jednak, że grupy osób, których szanse są mniejsze, mają być pozbawione
takiej pomocy. Informacje te wskazują raczej na to, iż pewne grupy potrzebują
większego wsparcia.
5.2.1. Mieszkanie prowadzone przez „Integracja”
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Stowarzyszenie „Integracja” powstało w 1991 roku, jego celem jest pomoc osobom chorującym psychicznie i ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla wolontariuszy chcących pracować z osobami w kryzysach psychicznych,
organizuje też szereg działań skierowanych do osób chorujących i ich rodzin.
Przykładem takich przedsięwzięć jest działalność Klubu Pacjenta „Amicus”
– prowadzonego przez Stowarzyszenie miejsca wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Od 2011 roku Stowarzyszenie organizuje grupę
wsparcia dla rodzin osób chorujących, a także prowadzi pierwsze w Warszawie
mieszkanie chronione dla osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych.
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W ramach kampanii rekrutacyjnej do mieszkania chronionego przedstawiciele Stowarzyszenia wysyłali pisma do dyrekcji placówek, które świadczą
pomoc osobom chorującym psychicznie, oraz informowali o naborze drogami
nieformalnymi. Chętni do pobytu w mieszkaniu zgłaszali się sami, po zgłoszeniu odbywały się spotkania z kandydatami. Na pierwszym spotkaniu przedstawia się zasady funkcjonowania mieszkania, poznaje kandydata i dokonuje
jego wstępnej oceny. Następnie dochodzi do spotkania z lekarzem, na którym
przeprowadza się wywiad medyczny oraz poznaje historię choroby kandydata.
Dopiero wtedy może zapaść decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do pobytu
w mieszkaniu chronionym, którą podejmuje zespół w składzie: lekarz psychiatra, psychoterapeuta, opiekun mieszkania. Kryteria, które bierze się pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, to: stan psychiczny, funkcjonowanie społeczne,
a także sytuacja życiowa kandydującego. Ponadto konieczne jest jego zameldowanie w Warszawie oraz skierowanie do mieszkania chronionego wydane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestnicy programu powinni być także
pod opieką lekarza, a ich stan zdrowia musi pozwalać na samodzielne funkcjonowanie. Mają również obowiązek przestrzegania regulaminu mieszkania.
Osoby zameldowane w Warszawie mają wiele możliwości wsparcia (np.
Kluby Pacjenta, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej). Zazwyczaj mieszkają z rodzinami, które dbają o nie i niekiedy wyręczają w domowych obowiązkach, co może negatywnie wpływać na motywację
do usamodzielniania się. Lokatorzy mieszkań chronionych ponoszą opłaty za
zamieszkanie (ok. 300 zł). Zdaniem pracowników Stowarzyszenia opłaty za
uczestnictwo motywują, aby jak najlepiej skorzystać z oferty mieszkania. Czas
pobytu w mieszkaniu wynosi 5-6 miesięcy.
Roczna kwota dofinansowania z Urzędu Miasta wynosi ok. 95 tys. zł. W 2011
roku, gdy mieszkanie zaczynało funkcjonować, kwota ta była większa, gdyż
uwzględniono koszty wyposażenia i umeblowania. Mieszkanie wyposażone
jest w podstawowe sprzęty RTV i AGD. W salonie są: telewizor, radio, kanapa
i komputer z dostępem do Internetu, w pokojach: komody, szafki i łóżka. Całe
mieszkanie jest duże, ma 103 m2, składa się z dwóch pokoi ( dwu- i trzyosobowego), kuchni, łazienki i toalety. Przed rozpoczęciem przyjmowania mieszkańców trzeba było przeprowadzić remont i dokonać napraw (za otrzymane
dofinansowanie), ponieważ mieszkanie było w złym stanie.
Mieszkańcy uczestniczą w różnych treningach (4-6 godz. w miesiącu),
traktowanych w Programie jako ważne, ale jednocześnie dba się o to, aby nie
zajmowały zbyt dużo wolego czasu uczestników. Nacisk jest położony na to, by
uczestnicy byli samodzielni i sami uczyli się organizować swój czas. Organizowane są różne rodzaje treningów, m.in.:
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1. porządkowy – uczestnicy uczą się dbać o porządek; trening prowadzi
kobieta, która jest salową w ośrodku terapii,
2. zdrowotny – nauka o zdrowym stylu życia, objawach choroby, lekach,
pierwszej pomocy; trening prowadzi pielęgniarka,
3. kulinarny – nauka gotowania, którą prowadzi kucharz. Treningi 1.-3. odbywają się dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie,
4. poszukiwania pracy – nauka metod poszukiwania pracy i doradztwo w tej
kwestii; trening prowadzi doradca zawodowy. Na początku zajęcia te były przeprowadzane grupowo, później zdecydowano, że lepsze są zajęcia indywidualne,
gdyż lepiej odpowiadają na potrzeby uczestników.
Poza treningami są również organizowane cotygodniowe tzw. zebrania
społeczności, czyli zebrania wszystkich mieszkańców, na których omawia się
bieżące sprawy.
W mieszkaniu każdy uczestnik ma przypisany dyżur porządkowy (dbanie
o czystość w jednej części mieszkania, np. kuchni, łazience), z którego musi się
wywiązywać. W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest pisemne przedstawienie powodu absencji. Program zajęć skierowany jest na osiąganie przez uczestników samodzielności, uzyskanie niezbędnych kompetencji
i umiejętność gospodarowania swoim czasem. Część uczestników w ciągu dnia
pracuje, uczy się lub uczęszcza do ośrodków wsparcia. W mieszkaniu obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania i spożywania alkoholu.
Na rzecz mieszkańców pracują cztery osoby prowadzące wspomniane treningi, a także opiekun mieszkania, koordynator, księgowa oraz psychiatra (dostępny w kryzysowych sytuacjach). Pracownikom w sprawach organizacyjnych
pomagają także wolontariusze. Zebrania zespołu (pracowników) odbywają się
raz w miesiącu.
Dotąd nie było wydaleń z powodu łamania regulaminu, natomiast rezygnacje z powodu pogorszenia stanu zdrowia miały miejsce dwukrotnie. Po
zakończeniu pobytu w mieszkaniu uczestnicy wrócili do poprzednich miejsc
zamieszkania, w większości do rodzin.
5.2.2. Mieszkanie prowadzone przez
Fundację Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowe
im. prof. Andrzeja Piotrowskiego

Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja
Piotrowskiego powstała w 2006 roku. Organizacja prowadzi działania mające na celu wdrażanie i upowszechnianie modelu środowiskowego opieki
nad osobami chorującymi psychicznie, a od grudnia 2013 prowadzi także
mieszkanie chronione.
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Program współfinansowany jest ze środków Urzędu m. st. Warszawy. Wkład
własny organizacji to 10% kosztów. Umowa z Urzędem na prowadzenie mieszkania została zawarta na trzy lata, kończy się w listopadzie 2015. Na rok 2013
przyznano 25 tys. zł, na rok 2014 – 110 tys. zł, a na rok 2015 – 98 tys. zł. Za pobyt w mieszkaniu uczestnicy nie ponoszą opłat; niektórzy wpłacają darowizny
na rzecz Fundacji, ale nie są do tego zobligowani.
Mieszkanie ma 90 m2, trzy pokoje (dwa dwuosobowe oraz jeden jednoosobowy), salon, kuchnię i dwie łazienki. Jest też wyposażone w podstawowe
sprzęty i meble.
Koordynatorzy projektu przyznają, że natrafiają na pewne problemy z rekrutacją. Napływają zgłoszenia od osób zainteresowanych, ale część z nich nie
kwalifikuje się do skorzystania z tego typu wsparcia. O naborze do mieszkania
chronionego informowano, wysyłając listy do instytucji, które mają kontakt
z potencjalnymi beneficjentami. Oferta mieszkań adresowana jest do osób zameldowanych w Warszawie, które wykazują chęci i predyspozycje do usamodzielnienia się i nie wymagają całodobowego leczenia szpitalnego. Zgłoszenia
muszą zawierać dane kandydata, zaświadczenie o stanie zdrowia i krótki list
motywacyjny. O przyjęciu do mieszkania decyduje komisja kwalifikacyjna. Konieczne jest też skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Czas przebywania w mieszkaniu wynosi 10 miesięcy. Od początku funkcjonowania mieszkań z oferty skorzystało 12 osób.
Na rzecz mieszkańców pracują: opiekun mieszkania, jego kierownik, terapeuta, pielęgniarka, lekarz psychiatra i psychologowie. Mieszkańców odwiedzają również wolontariusze Fundacji. W zespole nie ma pracownika socjalnego: koordynatorzy uważają, że jego zaangażowanie nie jest konieczne.
Z pomocy pracownika socjalnego w razie potrzeby można skorzystać w Zespole Leczenia Środowiskowego przy szpitalu bielańskim, z którym Fundacja
stale współpracuje.
Poza różnymi aktywnościami w ciągu dnia (uczęszczaniem do oddziałów dziennych, ośrodków opieki środowiskowej, na terapię) mieszkańcy regularnie uczestniczą w treningach: higienicznym, kulinarnym, kompetencji
społecznych, budżetowym, zarządzania czasem, treningu metapoznawczym,
psychoedukacji. Gdy któryś znajdzie zatrudnienie, nie musi uczestniczyć w treningach, jeśli kolidują one z jego pracą. Praca jest priorytetem, a celem korzystania z mieszkania – uzyskanie jak najpełniejszej samodzielności. Regularnie
odbywają się również zebrania społeczności, podczas których omawiane są
bieżące problemy.
Zdarzyły się rezygnacje z uczestniczenia w mieszkaniu chronionym z powodu zaostrzenia się objawów choroby i potrzeby hospitalizacji.
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5.2.3. Mieszkanie prowadzone przez
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
POMOST

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST działa w Warszawie od 1994 roku. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie systemu wsparcia dla osób chorujących psychicznie
i ich rodzin. POMOST zapewnia kompleksową opiekę środowiskową osobom doświadczającym kryzysów psychicznych: prowadzi warsztat terapii
zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Klub Pacjenta oraz usługi specjalistyczne. Od
czerwca 2015 Stowarzyszenie prowadzi także mieszkanie chronione dla osób
chorujących psychicznie.
Poszukiwanie chętnych do skorzystania z oferty mieszkania chronionego
odbywało się poprzez dystrybucję ulotek, kontakt telefoniczny z placówkami
takimi jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Ośrodki Wsparcia, a także drogami nieformalnymi. Osoby zainteresowane
zgłaszały się same. Pierwszym krokiem do zakwalifikowania było spotkanie
kandydata z koordynatorem mieszkania i psychologiem. W procedurze kwalifikacyjnej obowiązują określone kryteria. Aby móc ubiegać się o miejsce
w mieszkaniu chronionym, trzeba być osobą pełnoletnią, zamieszkałą w Warszawie i mieć skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Regulamin naboru
określa także inne warunki, jak akceptacja regulaminu i odpowiedni poziom
samodzielnego funkcjonowania. Decyzję o przyjęciu do mieszkania podejmuje
komisja w składzie koordynator mieszkania i psycholog.
Z mieszkania korzysta obecnie sześć osób: są to wszyscy dotychczasowi
użytkownicy mieszkania, ponieważ działa ono dopiero od kilku miesięcy. Do
uczestnictwa w Programie początkowo zgłaszali się głównie mężczyźni; obecnie w Programie uczestniczą czterej mężczyźni i dwie kobiety.
Mieszkanie ma 93 m2, składa się z trzech dwuosobowych pokoi (obecnie
dwa przeznaczone są dla mężczyzn, jeden dla kobiet), w których może przebywać do sześciu mieszkańców. Oprócz pokoi jest też duży salon połączony
z kuchnią, dwie łazienki i oddzielna garderoba. Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone. W pokojach są łóżka, stoliki, szafy i mniejsze szafki
(w garderobie są dodatkowe szafy na ubrania). W salonie znajdują się stół
i kanapa, a także telewizor i radio. Mieszkańcy mają do dyspozycji komputer
z dostępem do Internetu.
Program mieszkania chronionego finansowany jest ze środków Urzędu m.
st. Warszawy (w kwocie 90 tys. zł) i Stowarzyszenia POMOST od 1 czerwca
do 30 listopada 2015. Na dalsze prowadzenie mieszkania zostanie ogłoszony
konkurs. Kadra pracująca w mieszkaniu to koordynator, psycholog, troje tera-
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peutów zajęciowych i pracownik socjalny. W Programie pomagają także wolontariusze. Pracownicy mieszkania raz w miesiącu uczestniczą w superwizji,
poza tym spotykają się też na zebraniach zespołu.
Regulamin zakłada, że uczestnicy będą korzystać z różnych form aktywności społecznej lub zawodowej poza mieszkaniem, tzn. uczyć się, pracować,
uczęszczać do placówki wsparcia środowiskowego. Tak też się dzieje: większość
mieszkańców realizuje jakąś aktywność poza mieszkaniem. Ma to na celu aktywizowanie uczestników poza placówką, rozwijanie kompetencji społecznych
i budowanie sieci wsparcia. Codziennie jeden z pracowników jest w mieszkaniu
na tzw. dyżurze. Podczas dyżurów niekiedy są prowadzone treningi, jest to też
czas na poznanie się, rozmowę i wspólne z uczestnikami spędzenie czasu. Raz
w tygodniu odbywają się spotkania społeczności, podczas których omawiane
są bieżące sprawy.
W Programie prowadzone są różne treningi (prowadzą je pracownicy).
Mieszkańcy uczestniczą w treningach: kulinarnym, zarządzania budżetem,
majsterkowiczowsko-naprawczym oraz czystości.
Programy mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie nie są
powszechną formą pomocy. Jak wspomniano, w Warszawie są jedynie trzy takie mieszkania, przy czym pierwsze otworzono dopiero w 2011 roku. W ciągu
niespełna czterech lat rozpoczęto trzy takie programy, co wskazuje na to, iż
dostrzeżono potrzebę i skuteczność tego rodzaju działań wspierających osoby
z doświadczeniem chorób psychicznych. Nie jest to forma pomocy do końca
spójna z koncepcją społecznych agencji najmu. Mieszkanie chronione mogłoby
być natomiast etapem w dojściu do SAN: osoba potrzebująca wsparcia najpierw
odbyłaby trening samodzielności w mieszkaniu chronionym, a następnie przeszła do SAN, gdzie funkcjonowałaby już bez intensywnej pomocy terapeutów.

Podsumowanie i rekomendacje

Mieszkalnictwo chronione jest w Polsce praktyką bardziej znaną i rozpowszechnioną niż projekty podejmowane w ramach SAN, o których w naszym
kraju wiadomo niewiele. Mieszkalnictwo chronione ma już opracowane zasady i określają je obowiązujące akty prawne. Wykorzystywanie mieszkalnictwa
do pomocy osobom bezdomnym nie jest, poza przepisami zawartymi w tych
aktach, uregulowane, zasady realizacji takich programów zależą od inicjatywy
i pomysłowości pracowników organizacji. Inny jest również sposób pozyskiwania zasobów lokalowych. W przypadku mieszkań chronionych jest to zadanie
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zlecone, a mieszkanie należy do zasobów miejskich. W programach podobnych
do SAN organizacja zazwyczaj sama musi znaleźć mieszkania odpowiadające
potrzebom programu.
Wykorzystywanie mieszkalnictwa w pomocy osobom bezdomnym nie jest
rozwiązaniem powszechnym. Dominującymi formami pomocy są schroniska i noclegownie, gdzie świadczona jest pomoc tymczasowa. Polska pod tym
względem jest znacznie opóźniona wobec innych państw europejskich. We
Francji koncepcja SAN rozwija się od 10 lat [Zubrzycka-Czarnecka 2015a],
a w Belgii nawet od lat 70. XX wieku [Zubrzycka-Czarnecka 2015b]. W Polsce
jest to innowacja. Warto zwrócić uwagę na fakt, że to organizacje pozarządowe
wykazują szczególną inicjatywę w prowadzeniu programów wykorzystujących
mieszkalnictwo. Warto również wspomnieć o tym, iż wprawdzie pierwsze inicjatywy związane z SAN były związane z osobami w kryzysie bezdomności,
jednak jest to forma skierowana do różnych grup.
W opisywanych programach wykorzystuje się mieszkania wynajmowane, dostępne na rynku prywatnym. Do realizacji takich programów można
również wykorzystywać mieszkania będące własnością organizacji pozarządowych; byłoby to zapewne rozwiązanie tańsze. Jednak niewiele organizacji
w Polsce posiada własne mieszkania i jest wystarczająco wydolnych organizacyjnie, by je utrzymać.
Wszystkie opisane programy prowadzone były przez organizacje pozarządowe (i wszystkie współfinansowane przez samorządy). Przedstawione modele
różnią się pod wieloma względami, jednak wszystkie uwzględniają potrzebę
uzyskania mieszkania przez osoby bezdomne.
Analizując różne działania wykorzystujące mieszkalnictwo, mające na celu
wsparcie osób w kryzysie bezdomności, można wyciągnąć wnioski i opracować
propozycje do wykorzystania w tego typu programach.
1. We wszystkich omawianych programach przewidziana jest możliwość
wsparcia specjalistów, np. prawnika, terapeutów. We wszystkich programach
kierowanych do osób w kryzysie bezdomności taka pomoc jest udzielana w ramach już istniejącego systemu wsparcia, nie zatrudnia się dodatkowych specjalistów wyłącznie na potrzeby programu. Takie rozwiązanie zmniejsza znacznie
koszty realizacji projektu, a ponadto – według realizatorów – sprawdza się.
Należy jednak wziąć pod uwagę to, że w opisywanych praktykach liczba beneficjentów nie przekraczała kilkudziesięciu osób. Warto zatem zauważyć, że prawdopodobnie jest to rozwiązanie właściwe jedynie dla programów, w których
uczestników jest niewielu. W programach przeznaczonych dla większej liczby
osób może pojawić się konieczność zatrudnienia specjalistów w celu odciążenia
kadry już pracującej.
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2. Opisywane działania skierowane są głównie do osób w kryzysie bezdomności, przebywających dotąd w schroniskach, noclegowniach. W Poznaniu jedno mieszkanie przeznaczone jest dla osób starszych (które bez tego wsparcia
trafiłyby do DPS), jest w pełni przez nie opłacane i funkcjonuje bardzo dobrze.
Programy SAN można zatem rozszerzać również na inne grupy, np. właśnie na
ludzi starszych.
3. Nawiązując do poprzedniego punktu: można również opracować listę
kryteriów i wskaźników sytuacji mieszkaniowej dla osób, które mogłyby zakwalifikować się do SAN, co byłoby zgodne z praktyką agencji w Belgii.
4. Ponieważ przedstawione programy nie są powszechne, nie są też powszechnie rozpoznawalne, warto więc pracować nad promocją opisywanych tu
praktyk. Mogłoby to prowadzić do zwiększenia się liczby beneficjentów, a także
zachęciłoby inne organizacje, nawet te z mniejszych miast, do prowadzenia
podobnych programów. W promocji należałoby przedstawiać korzyści dla
całego społeczeństwa z ich podjęcia (udowodnione w innych krajach) – jako
relatywnie tańszych, zmniejszających liczbę osób bezdomnych oraz mieszkających w warunkach ukrytej bezdomności, np. w lokalach substandardowych
lub kątem u przyjaciół. Poprawiłoby to społeczną opinię o takich programach.
5. Wszystkie opisywane programy prowadzą organizacje pozarządowe. Niektóre z tych praktyk są realizowane już od kilku lat i przynoszą dobre efekty.
Realizacja takich programów powinna być zlecana organizacjom pozarządowym, wyspecjalizowanym w pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo mieszkaniowe.
6. W jednym z realizowanych programów pojawiła się trudność z pozyskaniem odpowiednich mieszkań komunalnych dla projektu, co opóźniło jego
podjęcie. W przyszłych projektach, w przypadku chęci wykorzystania zasobów komunalnych dobrze byłoby wcześniej określić oczekiwania organizacji
dotyczące standardu mieszkań. Szczególnie należy zwrócić uwagę na koszty
eksploatacji takich mieszkań, a zwłaszcza ogrzewania.
7. Kilka programów odnotowało bariery z wynajęciem mieszkań od prywatnych właścicieli. Wynikało to z ich niechęci do wynajmowania mieszkań osobom bezdomnym. Aby więc zachęcić do wynajmowania mieszkań na potrzeby
takich programów, warto proponować właścicielom pewne zachęty. Można
skorzystać z praktyki Belgii, gdzie podpisywane są umowy wieloletnie (dziewięć lat), dzięki czemu właściciel zyskuje najemcę i gwarancję spłaty czynszu
na dłuższy czas. Formułując ten wniosek, należy jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że w warunkach polskich (gdzie umowy dofinansowań projektów są
podpisywane na dwa czy trzy lata) jest to obecnie niewykonalne. Organizacje
mogłyby zapewniać również niezbędne podstawowe remonty mieszkań, na co
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potrzeba dodatkowych środków. Wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli, którzy wynajęli mieszkania dla programów typu SAN (lub – wzorem SAN
w Belgii – dopłat do remontu lokali), zmniejszyłoby koszty organizacji będących operatorami SAN.
8. Ceny mieszkań wynajmowanych na potrzeby programów typu SAN nie są
dużo niższe od rynkowych. Gdyby zastosować zachęty proponowane w punkcie wyżej, można byłoby w zamian negocjować obniżenie ceny wynajmu.
9. Dobrze byłoby też, zgodnie z rekomendacjami na podstawie doświadczeń
z Belgii, opracować normy jakości, które muszą spełniać mieszkania w programach typu SAN. Uchroniłoby to przed tanim wynajmem mieszkań poniżej
standardów lub wprowadzaniem do puli lokali, które generują zbyt wysokie
koszty eksploatacji (np. koszty ogrzewania). Szczególnie w przypadku wynajmu zbiorowego istotne byłoby określenie liczby osób mogących zamieszkiwać
w jednym pokoju lub mieszkaniu, a także wytycznych dotyczących powierzchni pokojów/mieszkań.
10. Realizatorzy wszystkich omówionych programów zwracają uwagę na
problem z trudnym dostępem do psychiatry i zaburzeniami osób korzystających z programów. Projektując takie działania, warto uwzględnić potrzebę
konsultacji psychiatrycznej, np. w najbliższym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, lub przeznaczenie dodatkowych środków na konsultacje psychiatryczne.
11. Realizatorzy mogliby wspólnie opracować zbiór dobrych praktyk w organizowaniu tego typu programów. Wciąż jest to innowacja, która wymaga
zachęty, aby inne organizacje podejmowały działania typu SAN. Zbiór dobrych
praktyk, opisanych w odpowiedni sposób, może być taką zachętą i jednocześnie pomocą praktyczną. Dodatkową inspiracją do zebrania i przedstawienia
takich praktyk może być opracowany w 2012 roku przez organizację FEANTSA
zestaw podstawowych wytycznych (tzw. toolkit) do tworzenia inicjatyw typu
SAN [Toolkits 2015]
12. Prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie liczby
schronisk dla bezdomnych poprzez rozwijanie programów mieszkań wspieranych dla takich osób, które osiągają dochód. Możliwe, że nie byłoby to rozwiązanie droższe niż utrzymywanie wieloosobowych schronisk. Według danych
FEANTSA koszt utrzymania jednej osoby bezdomnej w schronisku przez dobę
to 6 euro [The Costs 2013], czyli miesięcznie 770,41 zł11. Jest to kwota uśredniona; w niektórych schroniskach koszt pobytu w placówce jest wyższy – np.
11 Jeśli

kwota utrzymania osoby bezdomnej w schronisku wynosi 6 euro na dobę,
to koszt utrzymania bezdomnego w ciągu miesiąca wynosi 186 euro. Średni kurs euro
w pierwszym półroczu 2015 r. wyniósł 4,14 zł [Kursy 2015].
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w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu koszt miesięczny pobytu w schronisku wynosi 858,13 zł [Informacja 2015].
13. Argumentem przemawiającym za upowszechnianiem programów typu
SAN jest również to, że prawdopodobnie są to programy tańsze od utrzymywania osób w schroniskach. Badacze tematu uważają, iż najważniejsze i najpilniejsze wyzwanie da polskich interesariuszy: do wychodzenia z bezdomności niezbędne są mieszkania i wsparcie w mieszkaniach, a nie indywidualne programy
wychodzenia z bezdomności w zbiorowych salach schronisk [Wygnańska 2015].
Wykorzystywanie mieszkalnictwa do pomocy osobom chorującym psychicznie (podobnie jak w przypadku bezdomności) również nie ma w Polsce
długiej tradycji. Wobec rozwoju modelu opieki środowiskowej należy zadbać
także o rozwój programów mieszkań chronionych dla osób z doświadczeniem
choroby psychicznej. Na podstawie analizy trzech warszawskich programów
można sformułować rekomendacje również dla tego typu działań.
1. Osoby z doświadczeniem choroby psychicznej mogłyby być jedną z grup
korzystających ze społecznych agencji najmu. Systemy SAN i mieszkań chronionych mogą być połączone. Osoby, które nie są w pełni samodzielne lub wobec których zachodzi obawa, że nie poradzą sobie w całkowicie samodzielnym
funkcjonowaniu w mieszkaniu, mogłyby najpierw trafić do mieszkań chronionych. Tam nabyłyby (lub utrwaliły) umiejętności niezbędne do samodzielnego
funkcjonowania – poprzez treningi (kulinarne, budżetowe i inne). Po „turnusie” w mieszkaniu chronionym ci, którzy nabyli odpowiednie umiejętności
i osiągaliby odpowiedni dochód, mogliby skorzystać z mieszkań oferowanych
przez SAN. Byłby to kolejny etap na drodze do usamodzielniania się, a także
alternatywa dla pobytu w domach pomocy społecznej. Nadzór koordynatora
mieszkań (analogicznie do programów wychodzenia z bezdomności wykorzystujących mieszkalnictwo) pozwoliłby monitorować to, jak mieszkaniec radzi
sobie w takiej sytuacji. Należałoby również ustalić, jakie wsparcie takich osób
byłoby niezbędne.
2. Rozwiązanie to powinno być dostępne dla osób relatywnie dobrze funkcjonujących, które opanowały umiejętności niezbędne w samodzielnym życiu,
a także dla tych, które nie wymagają hospitalizacji i są pod opieką lekarza.
Należałoby opracować konkretne kryteria kwalifikacji do takiego mieszkania.
3. W ramach SAN wyspecjalizowane organizacje mogłyby rekomendować
swoich podopiecznych i oferować specjalistyczne wsparcie operatorowi SAN
dla takich klientów (czyli osób z diagnozą choroby psychicznej).
4. Osoby chorujące psychicznie nie będą zapewne grupą pożądanych najemców lub podnajemców mieszkań (podobnie jak osoby bezdomne), istnieje
zatem potrzeba stosowania odpowiednich zachęt dla właścicieli prywatnych

152

Katarzyna Chotkowska

mieszkań na wynajem. Analogicznie do SAN dla bezdomnych, mogłyby to być
np. dłuższe umowy najmu, remonty, ulgi podatkowe (co ważne: ostatnia zachęta odciąża finansowo organizacje).
5. Niekiedy osoby chorujące psychicznie dziedziczą mieszkania po swoich
krewnych. W wielu przypadkach nie są jednak w pełni przygotowane do samodzielnego funkcjonowania: zaniedbują mieszkania, zadłużają się i z czasem
tracą je lub padają ofiarą oszustów. Niekiedy po prostu nie są w stanie samodzielnie tych mieszkań utrzymać. Być może ten zasób mieszkaniowy można
wykorzystać w SAN. Za zgodą właściciela mieszkania można by dokwaterować
inną osobę z doświadczeniem choroby, która opłacałaby ustalony wcześniej
czynsz (byłoby to jednocześnie finansowe wsparcie dla właściciela mieszkania).
Dodatkowa osoba w mieszkaniu przeciwdziałałaby także alienacji właściciela
i podtrzymywała jego umiejętności społeczne. Koordynator z ramienia SAN
monitorowałby sytuację w mieszkaniu, a także to, czy opłaty za mieszkanie są
opłacane w terminie i czy jest ono utrzymywane w dobrym stanie.
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Załącznik 1

Regulamin mieszkania treningowego
prowadzonego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej

§1
1. Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla osób w kryzysie bezdomności.
2. Osiedlenie w mieszkaniu treningowym ma na celu integrację usamodzielnianych podopiecznych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej oraz innych organizacji działających w sferze bezdomności ze środowiskiem poprzez przygotowanie
osób w nim przebywających do samodzielnego życia w społeczeństwie.
§2
1. Do korzystania z pobytu w mieszkaniu treningowym uprawnione są
osoby, które ukończyły 18 lat i zostały zakwalifikowane przez Zespół Socjalny
KMPS do zamieszkania w mieszkaniu treningowym, a ponadto spełniają poniższe warunki:
– posiadają stałe i udokumentowane dochody (co najmniej od 3 miesięcy);
– posiadają udokumentowane potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie
lokalu komunalnego na terenie m. st. Warszawy lub udokumentowane złożenie deklaracji (minimum w okresie do trzech miesięcy od rozpoczęcia pobytu
w mieszkaniu treningowym);
– pomyślnie przeszły terapię wskazaną przez pracownika socjalnego KMPS.
Posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne
§3
1. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zapewnia w mieszkaniu treningowym
całodobowy pobyt 7 dni w tygodniu;
2. Mieszkanie treningowe stanowić będzie wyodrębnione funkcjonalnie pomieszczenia z samodzielnym zapleczem sanitarnym i kuchennym, umożliwiającym
podopiecznym KMPS indywidualne przygotowywanie posiłków;
3. W mieszkaniach treningowych KMPS podopieczni zapewnione będą mieć
miejsca w pokojach maksimum 2-osobowych;
4. W mieszkaniach treningowych KMPS podopieczni zagwarantowane będą
mieć lokum w którym nie będzie więcej niż 20 osobom jednocześnie;
5. Mieszkańcy mieszkań treningowych KMPS równomiernie partycypują
w kosztach utrzymania lokalu, a inne własne potrzeby bytowe zaspokajają we własnym zakresie;
6. Mieszkańcy mieszkań treningowych KMPS mają prawo do uzyskania „wyprawki” (talerze, sztućce, kubki, pościel itp.);
7. Mieszkańcy mieszkań treningowych KMPS mają prawo do zachowania osobistego bezpieczeństwa i spokoju;
8. Mieszkańcy mieszkań treningowych KMPS mają prawo do poszanowania
godności;
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9. Mieszkańcy mieszkań treningowych KMPS mają prawo do pomocy psychologicznej, i pomocy duszpasterskiej w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” oraz
doradztwa zawodowego w Klubie Aktywizacji Zawodowej „KAB-el”.
§4
Obowiązki pracownika socjalnego KMPS opiekującego się mieszkaniem treningowym obejmują:
1. Sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania treningowego,
2. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
3. Mediacje w przypadku konfliktów między mieszkańcami,
4. Udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw
urzędowych i osobistych.
§5
1. Koszty utrzymania mieszkania treningowego (czynsz oraz opłaty za media)
ponoszą jego mieszkańcy w kwocie ustalonej decyzją KMPS.
2. Opłaty powinny być regulowane do 10 dnia każdego miesiąca płatne z góry
i powinny być przekazywane pracownikowi socjalnemu KMPS lub kadrowej
KMPS. Jest to gwarancja pobytu przez miesiąc w mieszkaniu. Jednocześnie informujemy, iż za złamanie regulaminu grozi natychmiastowe usunięcie z mieszkania
bez zwrotu pieniędzy.
3. Za rzeczy na pozostawione na mieszkaniu treningowym Kamiliańska Misja
Pomocy Społecznej nie odpowiada.
4. Czas pobytu w mieszkaniu treningowym, poza szczególnie uzasadnionymi
przypadkami, nie może przekroczyć 24 miesięcy.
§6
Osoby zamieszkujące w mieszkaniu treningowym zobowiązane są do:
1. przestrzegania całkowitego zakazu palenia w mieszkaniu treningowym,
2. przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych
osób, poszanowania cudzej własności, respektowania praw innych mieszkańców do
realizacji ich potrzeb i zainteresowań w tym bezwzględny zakaz stosowania agresji,
przymusu groźby lub szantażu w jakiejkolwiek formie psychicznej lub fizycznej,
3. przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie mieszkania treningowego a także wchodzenia na jego
teren pod ich wpływem,
4. przestrzegania całkowitego zakazu uprawiania gier hazardowych, w tym gry
w karty,
5. poszanowania wyposażenia mieszkania i ponoszenia kosztów zawinionych
przez siebie uszkodzeń,
6. utrzymywania w czystości prywatnych pomieszczeń mieszkania i wyznaczonej części wspólnej mieszkania,
7. respektowania zaleceń pracowników KMPS i pracownika socjalnego opiekującego się mieszkaniem treningowym wykraczających poza treści ujęte w umowie,
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8. informowania pracownika socjalnego opiekującego się mieszkaniem treningowym lub pracowników KMPS o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach wynikających w trakcie wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu
treningowym,
9. przestrzegania zakazu odwiedzin osób niezamieszkujących po godz. 21.00
a w weekendy po 22.00,
10. przestrzegania zakazu oglądania telewizji po godzinie 23.00 a w weekendy
po godzinie 00.30.
11. przestrzegania zakazu udostępniania mieszkania osobom nieobjętym
w umowie,
12. oszczędnego korzystania z mediów,
13. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych i epidemiologicznych,
14. zapoznania się z instrukcjami obsługi sprzętu, w który wyposażone jest
mieszkanie i użytkowania go zgodnie z tymi instrukcjami,
15. zgłaszania swojej nieobecności przekraczającej 24 godziny z jednodniowym wyprzedzeniem do pracownika socjalnego opiekującego się mieszkaniem
treningowym.
§7
Mieszkańcy odpowiadają za zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mieszkania i jego wyposażenia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
§8
Pracownik socjalny opiekujący się mieszkaniem treningowym lub inni pracownicy KMPS mają prawo wstępu do jego pomieszczeń podczas nieobecności zasiedlających w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia mieszkańców.
§9
Za złamanie regulaminu grozi usunięcie z mieszkania.
§ 10
Przed zasiedleniem mieszkania treningowego jego mieszkańcy zobowiązani są
do podpisania umowy określającej zasady jego użytkowania z Dyrektorem KMPS.
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Załącznik 2. Kalkulacja kosztów miesięcznego utrzymania
w wynajętym pokoju/mieszkaniu
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