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Zła sytuacja mieszkaniowa wśród trzech
najważniejszych problemów polskich rodzin

Pierwsze pytanie, które zadaliśmy respondentom, dotyczyło opinii na temat najważniejszych 
problemów dotykających polskie rodziny. Respondenci mogli wybrać do trzech odpowiedzi 
na to pytanie. Treść pytania oraz wybór odpowiedzi były analogiczne do badania 
przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland  w roku 2015.
 
Z analizy odpowiedzi wynika, że problemy mieszkaniowe nadal są zaliczane przez 
respondentów do najistotniejszych problemów polskich rodzin. Ich waga zmniejszyła się 
nieco w porównaniu z rokiem 2015, co wskazuje na ogólną stopniową poprawę warunków 
mieszkaniowych. Jednocześnie na uwagę zasługuje zdecydowanie mniejszy odsetek 
odpowiedzi wskazujących na problemy związane z rynkiem pracy - za główne źródło 
problemów respondenci uznają obecnie  brak sprawnie funkcjonującej służby zdrowia.



Ciekawa jest relacja między wskazaniem na problemy mieszkaniowe a wielkością 
zamieszkiwanej miejscowości. Brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe stosunkowo 
najrzadziej doskwierają mieszkańcom małych miast i wsi. Im większe miasto, tym częściej 
wskazywano na problemy związane z warunkami mieszkaniowymi – dla mieszkańców 
metropolii kwestia ta jest ponaddwukrotnie istotniejsza niż dla mieszkańców małych miast.

Może się to wiązać ze zdiagnozowanym wzrostem ilości indywidualnych inwestycji 
budowlanych1, które dominuje w mniejszych miejscowościach, i coraz większymi  problemami 
mieszkaniowymi w dużych miastach, do których ludzi migrują za pracą.

Remont mieszkania i samodzielne zamieszkiwanie
najmniej dostępne dla Polek i Polaków

Kolejne pytanie, które  zadaliśmy, dotyczyło indywidualnych problemów mieszkaniowych 
respondentów. I w tym przypadku mogli oni wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi. 56% 
spośród zadeklarowało, że nie ma obecnie problemów mieszkaniowych i w konsekwencji nie 
wskazało na żadną odpowiedź.

Respondenci, którzy przyznali, że mają problemy mieszkaniowe, najczęściej wskazali na brak 
możliwości przeprowadzenia remontu  oraz  brak możliwości samodzielnego zamieszkiwania. 
Ten drugi problem ilustrują również dane o wzroście niesamodzielnego zamieszkiwania osób 
dorosłych (np. zgodnie z danymi Eurostatu 60,5% młodych dorosłych w wieku 18-34 mieszka 
w Polsce z rodzicami2).

Niewiele mniej istotne okazały się trudności w terminowym spłacaniu rat kredytu za mieszkanie 
oraz w opłacaniu kosztów wody, ogrzewania czy gazu. Najrzadziej wskazywali respondenci 
na brak możliwości terminowego opłacania czynszu oraz problem z niewystarczającym 
ogrzaniem mieszkania lub domu. 

1  Dane GUS omawia Bartosz Turek: http://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/561099,polacy-buduja-najwiecej-domow-jednorodzinnych-od-8-lat.html
2  Za Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en



Polacy i Polki chcą publicznego wsparcia mieszkaniowego
dla osób w trudnej sytuacji i dla ludzi młodych

Odpowiadając na pytanie o to, którym grupom ludzi władze powinny udzielać pomocy 
w uzyskaniu mieszkania (w tym przypadku również można było wskazać maksymalnie trzy 
grupy ludzi), respondenci najczęściej wymieniali  osoby poszkodowane w wyniku klęsk 
żywiołowych i nieszczęśliwych wypadków oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, utrudniającej lub uniemożliwiającej pozyskanie mieszkania. Niemal równie dużym 
poparciem cieszyła się pomoc mieszkaniowa dla młodych, usamodzielniających się ludzi.

Mniej chętnie prawo do pomocy mieszkaniowej przyznaje się z uwagi na dochody lub 
standard mieszkania. Co ciekawe, respondenci dostrzegli, że wsparcie w uzyskaniu mieszkania 
powinny uzyskiwać i osoby o bardzo niskich dochodach, i te, niekoniecznie ubogie, które nie 
są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku prywatnym.

Niewielki odsetek respondentów uznał, że pomoc mieszkaniowa powinna przysługiwać 
osobom chcącym zmienić miejsce zamieszkania ze względu na sytuację zawodową lub 
kredytobiorcom, którzy mają problem ze spłatą zobowiązań.



Obywatele oczekują od władz budowania i remontów mieszkań

Wreszcie, jeżeli chodzi o preferowane przez respondentów modele publicznego wsparcia 
mieszkaniowego, to największą popularnością cieszy się tworzenie nowego i remontowanie 
istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy. Na drugim miejscu znalazła się budowa 
mieszkań na wynajem dostępnych dla wszystkich obywateli z możliwością wykupu, którą 
poparło 22% respondentów. Budowa mieszkań na wynajem  bez możliwości wykupu  zyskała 
poparcie 13% respondentów. Akceptacją cieszy się także budowa schronisk oraz pomieszczeń 
tymczasowych dla osób najuboższych. Brak natomiast znaczącego poparcia dla dopłat do 
kredytów oraz dofinansowania do najmu mieszkań na wolnym rynku.



Charakterystyki te zmieniają się nieco w zależności od miejscowości zamieszkiwania. 
Co ciekawe, im większa miejscowość, tym większym poparciem cieszy się opcja budowy 
mieszkań przeznaczonych docelowo na wynajem (bez możliwości wykupu).
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