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Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku,
Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny raport Fundacji Habitat for
Humanity Poland zbierający opinie i fakty na temat, który uznaliśmy za najbardziej istotny z perspektywy ostatnich dwóch lat zmian w obszarze mieszkalnictwa w naszym kraju.
Od wydania poprzednich naszych raportów1 obserwujemy ważne przemiany
na rynku mieszkaniowym:
•
•
•
•
•

rekordowe ilości lokali budowanych przez komercyjnych deweloperów
(w tym także z przeznaczeniem na wynajem),
coraz liczniejsze i innowacyjne realizacje mieszkaniowe w dziedzinie rewitalizacji miast,
pilotażowy rozruch rządowego programu Mieszkanie Plus,
istotne zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów,
odnotowujemy zmianę definicji mieszkań chronionych w ustawie o pomocy
społecznej, z nadzieją na upowszechnienie tej formy pomocy najsłabszym.

Wyżej wymienione to tylko przykłady istotnych zmian, które były i są przedmiotem debaty publicznej i dotyczą różnych aspektów mieszkalnictwa w Polsce.
Staramy się wsłuchiwać w tę dyskusję, odnotowując także głosy włodarzy
samorządowych, a także obserwując wysiłki różnych resortów by realizować
1 http://habitat.pl/publikacje/
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kolejne wyzwania Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wyraźnie wskazują one na to, iż rozwój mieszkalnictwa, zwłaszcza w zakresie rozwiązań nierynkowych, jest tematem trudnym. Nadal czekamy na zapowiadane reformy
nieefektywnego systemu dodatków mieszkaniowych czy intensyfikację
remontów zasobów komunalnych, których stan systematycznie się pogarsza
i w którym lokatorzy marzną, chorują lub wpadają w zaklęty krąg zadłużenia
z powodu zbyt wysokich kosztów energii (ogrzewanie!). Skoro nadal średni
czas oczekiwania na lokal z zasobu gminy wynosi od 4 lat w największych
metropoliach do 18 w mniejszych miastach to oznacza, iż efektywna polityka
mieszkaniowa jest nadal wyzwaniem dla gmin, które są jej ustawowym realizatorem. Niezbędne jest wspomaganie rozwoju mieszkalnictwa społecznego
funduszami publicznymi oraz stworzenie systemu regularnego monitoringu
postępów w stronę stworzenia systemowej odpowiedzi na jedną z największych bolączek w Polsce – tych związanych ze standardem zamieszkiwania
i dostępnością mieszkań.
Nasza Organizacja, poprzez program rzecznictwa publicznego oraz realizację konkretnych modelowych projektów, stara się być głosem tych, których
zmiany przepisów dotyczą, a którzy często nie mają swojej reprezentacji przy
uchwalaniu przepisów ingerujących w tak fundamentalne sfery naszego życia
jak standard lokali, w których mieszkamy, bezpieczeństwo warunków najmu,
dostępność cenowa czynszów w lokalach czy koszty ich bieżącej eksploatacji. Na początku 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne badanie opinii publicznej nt.
problemów mieszkaniowych Polek i Polaków i oceny istniejących rozwiązań.
Wynika z nich, niezmiennie od 2013 roku, iż problemy mieszkaniowe nadal
są zaliczane przez respondentów do trzech najistotniejszych problemów
polskich rodzin. Odnotujmy jednak, iż zmniejszył się jednak, po raz pierwszy w historii przeprowadzanych przez Habitat Poland badań – odsetek osób
wskazujących na kwestię mieszkaniową z 52% do 40%. Wśród odpowiedzi
respondentów dotyczących preferowanych form publicznej pomocy mieszkaniowej, znacząca większość wskazała budowę i remonty zasobu mieszkań komunalnych oraz tworzenie zasobu lokali na wynajem dostępnych dla
wszystkich obywateli (z możliwością ich wykupu).
Są to zatem wskazania, iż obecnie największe zainteresowanie i zapotrzebowanie na ofertę pozwalającą godnie zamieszkać jest właśnie w segmencie
mieszkań na wynajem. Im większa metropolia – tym wyraźniej respondenci
podkreślają zapotrzebowanie na najem mieszkania bez możliwości jego
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wykupu. Poszukiwane rozwiązania to takie, które pozwalają rodzinom, młodym gospodarstwom domowym oraz seniorom pokonać bariery cenowe
do samodzielnego zamieszkania, zwiększają mobilność na rynku pracy czy
dają możliwość wyboru wynajmowanego lokalu uwzględniającego rozsądne
koszty eksploatacji, zwłaszcza jego ogrzania.
Fundacja Habitat Poland zaprosiła ekspertów i praktyków rynku mieszkaniowego, by zabrali głos w dyskusji na temat perspektyw rozwoju różnych form
najmu społecznego: właśnie tego realizowanego z niezbędnym udziałem
gmin i który umożliwia zamieszkanie po przystępnej cenie tym, dla których
rynek najmu komercyjnego jest z różnych przyczyn niedostępny. Naszą intencją jest by niniejsza publikacja zwróciła uwagę, jak wiele osób i rodzin w Polsce liczy na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych właśnie poprzez
rozwój różnych form i instrumentów najmu społecznego.
Oddaję głos ekspertom.
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
Fundacja Habitat for Humanity Poland
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WPROWADZENIE

Alina Muzioł-Węcławowicz

Właściciel wynajmuje mieszkanie osobie, która go potrzebuje. Zawierają
umowę najmu mieszkania, korzystną dla obydwu stron umowy. Pierwszy
otrzymuje za udostępnienie swojej własności zapłatę – taką, na jaką się umówili, ten drugi, za tę właśnie zapłatę – czynsz – zaspokaja jedną ze swoich
podstawowych potrzeb – użytkuje mieszkanie, uzyskuje dach nad głową,
przestrzeń prywatną. Właścicieli mieszkań można podzielić na dwie podstawowe grupy: właściciele publiczni (głównie samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne) i właściciele prywatni (osoby fizyczne lub podmioty). Ci
pierwsi udostępniają mieszkania będące własnością publiczną, zbudowane
z udziałem publicznych pieniędzy (w jakimś sensie należące do wszystkich
członków danej społeczności), w celu udostępnienia ich tym współobywatelom, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, z reguły dlatego, że nie mają wystarczających dochodów. Ci drudzy
wynajmują mieszkania po to, by uzyskać dochód ze swojego aktywa – mieszkań. Pierwsi działają z misją pomocy, ale powinni działać racjonalnie pod
względem ekonomicznym, drudzy działają w celach zarobkowych, chociaż
misja pomocy nie jest zakazana czy niemożliwa. Po drugiej stronie umowy
o najem mieszkania też spotykamy dwie grupy: najemcy społeczni – osoby
i rodziny – potrzebujący pomocy, którym społeczeństwo decyduje się ułatwić
zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej poprzez udostępnienie mieszkania
po niskich kosztach (niewysoka kaucja, niski czynsz) oraz najemcy rynkowi –
osoby i rodziny w dość dobrej kondycji materialnej, gotowe zapłacić rynkową
stawkę za możliwość użytkowania nieswojego mieszkania.
Wynajmowanie mieszkań ma miejsce od setek lat, transakcje wynajmu mieszkań są racjonalne i potrzebne. Są potrzeby, są możliwości, jest rynek, jest państwo, jest prawo – prosta sprawa, można powiedzieć.
Ale niestety, to wynajmowanie nie jest sprawą prostą z wielu powodów i w bardzo wielu przypadkach, a już szczególnie współcześnie w naszym kraju. Wpływają na to względy:
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- materialne (brak mieszkań do wynajęcia przez najemców społecznych,
wysokie stawki czynszu komercyjnego),
- społeczne (tradycje, zwyczaje, normy, postawy – jakoś dziwnie przeważające
w stronę braku poszanowania dla cudzej własności, prawa, dobra wspólnego,
polegające na akceptacji postaw roszczeniowych i niewywiązywania się
z warunków umów, szczególnie, gdy wynajmującym jest podmiot publiczny),
- prawne (niezwykle złożone i zmienne przepisy regulujące najem mieszkań,
fragmentacja najmu poprzez ustanowienie różnych jego odmian, długie procedury sądowe w sprawach o eksmisję),
- polityczne (zmienność koncepcji kolejnych ekip, niski priorytet państwa
dla rozwiązywania ilościowych i jakościowych deficytów publicznego sektora mieszkaniowego, szczególnie w sferze wydatków budżetu państwa na
czynszowe mieszkalnictwo dostępne, cedowanie przez władzę centralną
obowiązków na samorządy gminne, bez adekwatnego wsparcia),
- zwyczajowe (brak kontroli społecznej, brak zaangażowania w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych),
- kompetencyjne (niskie umiejętności i wiedza w sprawach mieszkaniowych
u większości osób i instytucji, zarówno tych, którzy doświadczają problemów
mieszkaniowych, jak i tych istniejących po to, by profesjonalnie prowadzić
sprawy mieszkaniowe).
Barierami są też: trwały priorytet dla własności mieszkaniowej, czyniący
w odbiorze społecznym z alternatywy, jaką jest najem mieszkania – rozwiązanie gorsze, pozbawione prestiżu, a także trwały deficyt mieszkań do wynajęcia w sektorze publicznym oraz– jeśli chodzi o mieszkania o niewygórowanym
czynszu – również w sektorze prywatnym. To wszystko powoduje, że wokół
wynajmowania mieszkań toczy się walka o zajęcie najlepszej, strategicznej pozycji. Nie zawsze środkami cywilizowanymi czy legalnymi. Sam rynek
najmu mieszkań jest dodatkowo psuty i ograniczany dzięki krótkoterminowemu wynajmowaniu, a w sektorze publicznym dzięki prywatyzacji mieszkań, czyli sprzedaży ich najemcom.
Wynajmowanie mieszkań jest trwałym elementem systemów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na świecie. Swoje zadania ma do wykonania
publiczny sektor czynszowy jak i komercyjny rynek najmu. Relacje dochodów
ludzi do kosztów mieszkania – dobra podstawowego i niezbędnego do życia
– powodują, że nie wszyscy mogą kupić sobie lub wybudować mieszkanie
czy dom. Równolegle, rosnąca mobilność przestrzenna ludzi, ewolucja rynku
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pracy, który kreuje znaczącą grupę społeczną określaną jako „pracujący biedni”,
zmiany postaw i modeli życia rodzinnego, zwiększają potrzebę dostępu do
mieszkań wynajmowanych. Co najmniej w pierwszych fazach samodzielnej
kariery życiowej ludzi z reguły nie stać na zakup mieszkania, nie są też w stanie
określić swoich docelowych, długotrwałych potrzeb i preferencji. Wynajmując
mieszkania są swobodniejsi w poszukiwaniu pracy i wyborze swojego modelu
życia, nie mówiąc już o wyborze miejscowości do życia. Dla wielu ludzi niemajętnych życie w wynajmowanym mieszkaniu pozostaje również w późniejszym
okresie jedyną dostępną drogą. Stronie publicznej, w tym państwu, ze względów ekonomicznych i etycznych bardziej przystoi wspierać najem mieszkań
dostępnych. Mogą one służyć wielu generacjom lokatorów, nie przyczyniają się
do zwiększania indywidualnego majątku ludzi, jak to ma miejsce w przypadku
instrumentów finansowych wspierających własność mieszkaniową.
W zasobniejszych finansowo społeczeństwach niż nasze stwierdzono, że
w zasadzie nigdy nie ma takiej sytuacji, by pojawiły się środki publiczne
wystarczające na rozwiązanie problemu dostępności mieszkań dla słabszych
ekonomicznie i/lub wrażliwych społecznie grup ludzi potrzebujących mieszkań. Zatem wobec niedoboru środków publicznych na czynienie mieszkań
dostępnymi, kierujemy się w stronę sektora prywatnego, by włączył się w rozwiązywanie problemu mieszkaniowego. Zachętą dla sektora prywatnego są
różnego rodzaju instrumenty prawne i finansowe. W różnych krajach Europy
właścicieli prywatnych zachęca się do wynajmowania mieszkań słabszym ekonomicznie gospodarstwom domowym np. poprzez ulgi podatkowe (remonty,
modernizacje, zysk lub część zysku z najmu), dostęp do preferencyjnego
finansowania budowy tych mieszkań, swego rodzaju gwarancję czynszową,
jaką jest dodatek mieszkaniowy stanowiący znaczną część wymiaru czynszu,
dopłaty do czynszów płaconych przez osoby uprawnione do pomocy mieszkaniowej. Niestety, takie rozwiązania nie są zaadaptowane w Polsce. W konwencji angażowania sektora prywatnego w najem społeczny mieści się idea
społecznych agencji najmu (SAN), instytucji pośredniczących miedzy prywatnymi właścicielami zasobów a osobami potrzebującymi pomocy finansowej
i wsparcia merytorycznego w pozyskaniu i utrzymaniu mieszkania. Widzimy
zatem, że koncepcja najmu społecznego, organizowanego, wspomaganego
przez podmioty zobowiązane do udzielania pomocy mieszkaniowej wykracza poza publiczny sektor mieszkaniowy. Praktyka w innych krajach zna wiele
narzędzi włączania sektora prywatnego w zaspakajanie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych najemców społecznych. Prywatne podmioty mają też być
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dostawcami mieszkań w formule programu Mieszkanie Plus w jego węższym
znaczeniu1. Inną formą udziału partnerów prywatnych w społecznych inwestycjach mieszkaniowych jest partnerstwo publiczno-prywatne.
W samym sektorze umownie określanym jako najem społeczny w Polsce
mamy do czynienia z różnymi rodzajami mieszkań i umów najmu. Najogólniej, w tej kategorii mieszczą się zasoby mieszkaniowe:
•

•
•
•

gmin (i innych jednostek samorządu terytorialnego), wynajmowane jako
mieszkania socjalne (od 21 kwietnia 2019 r. funkcjonujące w formule najmu
społecznego) lub najmu na czas nieokreślony, na podstawie ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także pomieszczenia tymczasowe,
udostępniane na innych zasadach,
TBS – towarzystw budownictwa społecznego (publicznych i prywatnych),
o ile do budowy mieszkań czynszowych korzystały z preferencyjnego rządowego programu finansowania budownictwa mieszkaniowego na wynajem2,
państwowych zakładów pracy i Skarbu Państwa – te ostatnie często są
udostępniane na podstawie specjalnych przepisów branżowych,
mieszkania chronione, funkcjonujące w systemie pomocy społecznej,3 udostępniane na podstawie decyzji administracyjnej, ale wypełniające warunki
zasobu społecznego jako powstałe z pomocą środków publicznych.

W ostatnich latach, od 2015 r., nastąpiło w Polsce ożywienie polityki mieszkaniowej na szczeblu krajowym (rządowym) i lokalnym, samorządowym.
Jest wiele sygnałów wzmożonej aktywności władz publicznych, po wejściu
w życie Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), w sferze prawodawstwa, instytucjonalnej, we wprowadzaniu nowych instrumentów finan-

1 W Narodowym Programie Mieszkaniowym jest mowa o pakiecie Mieszkanie Plus w szerokim znaczeniu, odnoszącym się do sektora mieszkań czynszowych w dyspozycji gmin, towarzystw budownictwa społecznego i nowej
formuły oraz o programie Mieszkanie Plus w wąskim rozumieniu, jako tej nowej formule dostarczania mieszkań o
dostępnej, niższej od rynkowej stawce czynszu. Inicjalnie ten projekt miał bazować na wykorzystaniu pod budownictwo mieszkaniowe gruntów Skarbu Państwa. W dotychczasowej praktyce realizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne przez spółkę Polskiego Funduszu Rozwoju - Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości (PFRN) w oparciu o spółki
celowe z udziałem innych podmiotów (państwowych osób prawnych, gmin lub ich spółek, podmiotów prywatnych).
2 W zasobach czynszowych jednostek samorządu terytorialnego i TBS występują – jako specyficzne podgrupy –
mieszkania wspomagane i treningowe, udostępniane osobo o specyficznych potrzebach i uwarunkowaniach.
3 Od 2017 także w podziale na chronione treningowe i chronione wspierane.
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sowych i podnoszeniu atrakcyjności oraz dostępności tych już istniejących4.
Jednak sytuacja jest skomplikowana; nie wszystkie elementy nowej polityki
systemowo współgrają z funkcjonującymi ramami prawnymi i są, lub mogą
być, bezpośrednio kierowane do rozwiązywania najpoważniejszych problemów. Te problemy to przede wszystkim:
•
•

niedobór niskoczynszowych mieszkań dla osób ubogich, wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem, dla osób niezamożnych, które nie są w stanie
skorzystać z oferty rynkowej przy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
zły stan techniczny, braki w wyposażeniu mieszkań starszej generacji,
szczególnie w zasobach gminnych i prywatnych (w budynkach wspólnot
mieszkaniowych lub kamienicach czy domach jednorodzinnych).

Powyższe problemy dotyczą właśnie sektora mieszkań dostępnych, w tym
przede wszystkim jego części adresowanej do najsłabszych najemców, umownie określanych jako najemcy socjalni i komunalni. Niewiele instrumentów
nowego programu może mieć realny wpływ na realizację celu drugiego NPM:
„Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie
dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową”, dla którego wskaźnikiem
realizacji jest całkowite wyeliminowanie kolejki po mieszkania w zasobach
komunalnych (liczącej na koniec 2016 r. 158,9 tys. osób zakwalifikowanych
przez gminy do uzyskania pomocy mieszkaniowej). Trzeba mieć na uwadze to,
że substytucyjność programów mieszkaniowych jest bardzo słaba w zakresie
tworzenia zasobów mieszkań niskoczynszowych. Zasoby z programu Mieszkanie Plus nie będą dostępne dla najemców komunalnych, nawet po uruchomieniu dopłat do czynszu. Będą one zasiedlane przez –umownie nazwanych
– najemców z dochodami średnimi i wyższymi, a w nieznacznej tylko części,
przy wysiłku finansowym gmin, dla osób o dochodach w granicach uprawniających do najmu mieszkań komunalnych.
Warto zaznaczyć postępującą fragmentaryzację zasad najmu mieszkań, również w zakresie ochrony praw lokatorów. Tendencją europejską jest ustalanie ogólnych, powszechnych ram prawnych regulujących najem mieszkań
i ochronę lokatorów we wszystkich sektorach mieszkalnictwa czynszowego,
4 Niemniej, należy zaznaczyć, że Narodowy Program Mieszkaniowy, przyjęty jesienią 2016 r., w dniu publikacji
niniejszego raportunie jest już dokumentem aktualnym, część przepisów prawa i alokacji środków budżetowych,
dotyczy działań inaczej definiowanych lub nie podejmowanych w Programie.
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bazującą na trwałości umów, prawie do wsparcia finansowego w ponoszeniu
kosztów najmu, sądowym trybie rozstrzygania sporów pomiędzy stronami.
A w Polsce w ostatnich latach tworzy się nowe „sektorowe” formy najmu,
na konkretne zapotrzebowanie interesariuszy, niekoniecznie przyjazne dla
najemców, a istotnie usprawniające działalność inwestorów mieszkaniowych.
Najem okazjonalny, najem instytucjonalny – to formy dogodne dla wynajmujących, ograniczające ochronę lokatorów i cedujące na najemców całkowite
ryzyko utraty prawa do lokalu, czasem nawet mogące prowadzić do bezdomności w sytuacjach życiowych i losowych, podczas gdy w tych samych okolicznościach najemca wynajmujący mieszkanie na zasadach ogólnych czy to
od podmiotu prywatnego czy publicznego – miałby szeroką ochronę. Oczywiście, najemca godzący się na warunki najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego powinien mieć świadomość tych ryzyk.
Zmiany w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, przyjęte w 2018
r., można określić jako wielokierunkowe. Wprowadzono część postulatów
samorządowców, ale jednocześnie ograniczono zakres zasobów mieszkaniowych gmin, ograniczając w konsekwencji zakres pełnej ochrony lokatorów,
właściwej tym zasobom. Gminy zyskują większą swobodę w prowadzeniu
lokalnej polityki mieszkaniowej poprzez spółki komunalne, ale wydaje się,
że tę nową sytuację będą dobrze wykorzystywać gminy aktywne mieszkaniowo, dla których rozwiązywanie problemów dostępności do mieszkań jest
ważnym zadaniem. Fragmentaryzacji form najmu towarzyszy spadek czytelności podstawowych reguł rządzących najmem mieszkań. Dla przykładu,
opłaty za mieszkanie wcześniej regulowano jednoznacznie w treści art. 9 ust.
5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: „W stosunkach najmu
oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od
właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może pobierać
jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6”. Zastrzeżenie
dotyczy sytuacji, gdy wynajmujący może pobierać opłaty za media i usługi,
ponieważ najemca nie ma bezpośredniej umowy z dostawcami. Zaś w regulacji najmu instytucjonalnego pojawiła się możliwość poboru dodatkowych
opłat oprócz czynszu, np. opłat eksploatacyjnych, opłat na fundusz remontowy, innych, ponieważ – zgodnie z zapisem Art. 19h ust. 1. „Z tytułu najmu
instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty
niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej”. Owo określenie
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„umowa stanowi inaczej” mocno gmatwa sytuację, utrudnia analizy porównawcze i orientację względem faktycznych kosztów udostępnienia mieszkań
w różnych segmentach lokalnego rynku.
W sferze instrumentów służących zwiększeniu dostępności mieszkań czynszowych też mamy – od 1 stycznia 2019 r., po wejściu w życie stosownej ustawy
– złożoną sytuację. Dodatki mieszkaniowe przysługują najemcom (ale i osobom dysponującym innym tytułem do mieszkania, w tym prawem własności),
o ile spełniają kryteria dochodowe i powierzchniowe. Od wielu lat dodatek
wypłacany na rzecz użytkownika mieszkania w innych sektorach niż komunalny jest odnoszony nie do faktycznego czynszu płaconego np. prywatnemu
właścicielowi, ale wyliczany i wypłacany na poziomie wydatków właściwych
dla mieszkaniowego zasobu gminy. Tym samym, to niewysokie świadczenie
(przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła w 2016 r. 204,6 zł)
nie jest w stanie zmniejszyć skali wydatków mieszkaniowych wynajmujących
mieszkania na zasadach rynkowych. Z kolei nowo wprowadzone dopłaty do
czynszu5, będące świadczeniem limitowanym na podobnych zasadach (limity
dochodowe i powierzchniowe), jednak o dużo wyższej wartości jednostkowej,
przysługują jedynie najemcom spełniającym warunki formalne, dodatkowo
w powiązaniu z umowami między gminą a wynajmującym, wyłącznie dla
najemców nowo budowanych mieszkań (ewentualnie też remontowanych,
ale na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji). Trudno oprzeć się wrażeniu, że
taka formuła dopłat do czynszu bardziej służy pobudzeniu nowych inwestycji
mieszkaniowych na wynajem niż systemowemu ułatwieniu wynajmu mieszkania przez osoby o niskich czy skromnych dochodach.
Te i inne sprawy wynikające z nowego programu polityki mieszkaniowej państwa, nowych regulacji prawnych i organizacyjno-instytucjonalnych, wpływające na perspektywy najmu społecznego w Polsce, przybliżą Czytelniczkom
i Czytelnikom publikowane w tym raporcie Fundacji Habitat for Humanity
Poland artykuły naszych Autorów, uznanych ekspertów w tych sferach gospodarki i polityki mieszkaniowej, które opisują.
Pierwszy tekst, autorstwa p. Ewy-Bończak-Kucharczyk, ekspertki z zakresu
prawa mieszkaniowego, zawiera skróconą acz precyzyjną charakterystykę
5 Zasady dopłat określono w ustawie z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
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Narodowego Programu Mieszkaniowego i szczegółowe analizy rozwiązań
prawnych w zakresie najmu mieszkań i ochrony praw lokatorów obowiązujących i wchodzących w życie 21 kwietnia 2019 r. Dzięki temu tekstowi, umiejętnie łączącego profesjonalną terminologię i obrazowy opis stanu prawnego,
łatwiej poznamy wysoce złożoną problematykę różnych form najmu w Polsce,
ich zróżnicowań pod względem swobody stanowienia warunków umownych
i stawek czynszu (i innych opłat przewidzianych umową).
Znakomicie uzupełnia rozważania prawne opracowanie p. Kamilli Dołowskiej,
pracującej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i opisującej skalę i zakres
aktywności Rzecznika w sprawach mieszkaniowych. Łatwo na tej podstawie
uświadomić sobie skalę różnorodności problemów mieszkaniowych indywidualnych ludzi występujących o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też
zrozumieć, jak szerokie doświadczenia pracy Rzecznika mogą być wykorzystywane w pracach legislacyjnych. Podkreślona została również sprawa konstytucyjnej ochrony obydwu stron najmu: najemcy i właściciela mieszkania.
O najmie społecznym na pewno można mówić, kiedy przedmiotem analizy są
miejskie programy mieszkaniowe, w tym realizowane przez gminne towarzystwa budownictwa społecznego (TBS). Zapraszamy do analizy dwóch programów mieszkaniowych prowadzonych w Szczecinie i w Poznaniu. P. Grażyna
Szotkowska, wieloletnia prezes zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., nieoceniona ambasadorka marki miasta Szczecin i marki TBS, skupiła się na szczegółowych programach prowadzonych przez
miasto z udziałem dwóch gminnych towarzystw budownictwa społecznego,
kierowanych do osób i rodzin o szczególnych potrzebach mieszkaniowych
związanych z sytuacją rodzinną, wiekiem najemców. Miasto stara się również
uwzględniać swe rozwojowe cele strategiczne i kieruje ofertę najmu mieszkań
w zasobach TBS do absolwentów uczelni wyższych, do sumiennych najemców zasobów komunalnych. Warto podkreślić, że TBS stosują zasady najmu
gwarantujące trwałość najmu, sądową drogę rozwiązywania sporów, ustawowo limitowane stawki czynszu. W socjalnych programach mieszkaniowych
towarzystwa we współpracy z miastem udostępniają mieszkania czynszowe
w formule „najem – podnajem”, gdzie gmina wynajmuje mieszkania od TBS
a następnie je podnajmuje uprawnionym osobom za komunalną stawkę czynszu. Również w tekście p. Tomasza Lewandowskiego, prezesa zarządu ZKZL
Sp. z o.o. (spółki zarządzającej zasobami miasta), Autora o długim stażu pracy
w samorządzie, możemy zapoznać się z poznańskimi programami mieszka-
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niowymi. Poznańskie TBS Sp. z o.o. i spółka ZKZL realizują zarówno programy
kierowane do słabszych ekonomicznie i społecznie mieszkańców i dla tych
o stabilnej sytuacji dochodowej, pozwalającej na uczestnictwo w programie
wynajmu mieszkań z opcją ich wykupu na własność. W Poznaniu, ZKZL prowadzi Miejskie Biuro Najmu, jednostkę funkcjonującą na zasadach społecznych agencji najmu. Koncepcja Miejskiego Biura Najmu i raport z dwuletnich
doświadczeń biura wyjątkowo precyzyjnie wpisują się w ideę najmu społecznego w partnerstwie z prywatnymi właścicielami mieszkań.
P. Agnieszka Głusińska i p. Marek Tulipan, pracownicy Fundacji Habitat for
Humanity Poland w swoim tekście przekazali historię i uwarunkowania pierwszej w Polsce społecznej agencji najmu – SANiZ. Fundacja, w partnerstwie
z m.st. Warszawą uczestniczy w unijnym projekcie HomeLab wdrażającym
praktykę SAN w Polsce i krajach sąsiednich.
Kolejne artykuły zostały poświęcone sprawom bezpośrednio powiązanym
z najmem społecznym. P. Agnieszka Labus z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, reprezentująca też Fundację LAB 60+, przybliża problematykę
mieszkalnictwa senioralnego. Poza wprowadzeniem w szczegóły odmienności potrzeb i uwarunkowań mieszkań dla seniorów, Autorka przedstawiła trzy
przedsięwzięcia mieszkaniowe, modelowo rozwiązujące usługi mieszkaniowe
dla seniorów w przyjaznym otoczeniu. Dodać należy, że seniorzy wynajmują
(lub będą wynajmowali) swoje mieszkania. Z kolei p. Hanna Milewska-Wilk ze
Stowarzyszenia Mieszkanicznik, przedstawiła w swoim artykule aktywność
drugiej strony na rynku najmu – właścicieli mieszkań. Znajdziemy tu przedstawienie „prozy żywota” wynajmującego, od strony jego problemów praktycznych oraz analizę słabych i mocnych stron umowy najmu okazjonalnego
z perspektywy właścicielskiej.
I wreszcie, last but not least, p. Radosław Cyran, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przeanalizował dla nas dwa elementy systemu podmiotowego wsparcia najmu – dodatki mieszkaniowe i program „Mieszkanie na
start”, czyli system dopłat do czynszów uruchomiony w styczniu 2019 r. Tu
znajdziecie Państwo dane ilościowe dotyczące dodatków mieszkaniowych
i ocenę tego programu. Z kolei w dalszej części, Autor empirycznie wskazał
wpływ, jaki może mieć dopłata do czynszu na koszty dostępu i użytkowania
mieszkania dla wynajmujących mieszkania w zasobach TBS, w programie
PFRN Mieszkanie Plus (w formule docelowo czynszowej i z dwuwariantową
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opcją wykupu), w zasobach Funduszu Mieszkań na Wynajem, w konfrontacji z zakupem mieszkania za pomocą kredytu hipotecznego. Można ten tekst
czytać jako zaawansowany poradnik dla interesariusza, ale przede wszystkim
ma on służyć wykazaniu złożoności tak kierunków jak i skali oddziaływania
dopłat dla najemców, które zaczęto stosować w naszym kraju.
Chcemy tą publikacją zachęcić do szerokiej, merytorycznej dyskusji nad
perspektywą rozwoju najmu społecznego w Polsce. Nie o tym, jak załatwić
jedną, konkretną sprawę, np. jak ułatwić podmiotom rynkowym wynajmowanie mieszkań czy jak uwolnić komunalne zasoby mieszkaniowe nie wynajmowane z powodu złego stanu technicznego. Chcemy poważnej, szerokiej
debaty o tym, jak w Polsce uczynić z wynajmowania mieszkań sprawny, trwały
i sprawiedliwy system najmu służący potrzebom wielu osób, w tym najemcom społecznym.
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ZMIANY ZASAD NAJMU
W KONTEKŚCIE NARODOWEGO PROGRAMU
MIESZKANIOWEGO1

Ewa Bończak-Kucharczyk

Narodowy Program Mieszkaniowy (dalej nazywany też NPM) przyjęty został
27 września 2016 r. uchwałą Rady Ministrów nr 115/2016. Wnioski z diagnozy
służącej opracowaniu tego Programu można byłoby skrócić do następujących
konkluzji:
1. Stwierdzono, że coś, co nazwano zaległościami mieszkaniowymi, ma
charakter problemu pokoleniowego, którego rozwiązanie wymaga wieloletnich działań dotyczących nowego budownictwa mieszkaniowego,
poprawy jakości zamieszkiwania oraz zapewniania szerszego dostępu do
mieszkań dla wszystkich gospodarstw domowych.
2. Uznano, że punktem odniesienia dla polityki mieszkaniowej w Polsce są
od lat występujące w sferze mieszkaniowej deficyty ilościowe i jakościowe,
których rozmiary i charakter ulegają z czasem zmianom. Niemniej nierozwiązanym problemem polskiej polityki mieszkaniowej jest nadal statystyczny deficyt mieszkań (szacowany na ponad 1 mln), powodujący, że
wiele gospodarstw domowych zamieszkuje w niesamodzielnych mieszkaniach, i nawet jeśli rozwój budownictwa mieszkaniowego przyczyni się
wkrótce do zmniejszenia ogólnego deficytu mieszkaniowego, to nadal
będą występowały deficyty strukturalne w skali lokalnej oraz potencjalne
deficyty związane z możliwością powrotu do kraju polskich emigrantów,
a także z napływem do Polski imigrantów z innych krajów.
3. Podkreślono, że nadal występują poważne deficyty jakościowe – ok. 14%
gospodarstw domowych zamieszkuje w mieszkaniach o niskim stanie

1 W tekście, pisanym w marcu 2019 r., odniesiono się do stanu prawnego wynikającego z przepisów uchwalonych
przed datą sporządzenia tego rozdziału, także takich, które wchodzą w życie 21 kwietnia 2019 r. Ze względu na rozległość tematyki nie omawia się tu rozwiązań wprowadzanych w wyniku wcześniejszych polityk i programów mieszkaniowych (w latach 1994–2016). Umieszczono więc jedynie nieliczne lakoniczne wzmianki dotyczące rozwiązań
wcześniejszych – i to tylko wtedy, gdy były bezpośrednio związane z treścią Narodowego Programu Mieszkaniowego
lub z rozwiązaniami wprowadzonymi przepisami realizującymi ten Program.
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technicznym, niedostatecznym wyposażeniu w instalacje lub przeludnionych, wymagających remontów i modernizacji oraz doprowadzenia
instalacji technicznych, a niektóre (wiele na wsi) muszą zostać wyburzone.
Mimo stopniowej poprawy sytuacji nadal potrzeba też inwestycji w nowe
budownictwo mieszkaniowe.
4. Uznano, że należy wspierać działania termomodernizacyjne, zwiększające
efektywność energetyczną, poprawiające warunki zamieszkania i zmniejszające poziom opłat wnoszonych przez mieszkańców, przy czym największe potrzeby występują w zasobach najstarszych i wybudowanych
w latach 1971–1990 w technologii wielkopłytowej.
5. Do aktualnych wyzwań polityki mieszkaniowej obok deficytu mieszkań (obejmującego też lukę remontową i niski standard) zaliczono niską
dostępność mieszkań, wyzwania demograficzne oraz potrzebę poprawy
jakości przestrzeni.
6. Uznano niską dostępność mieszkań dla osób i rodzin niebędących w stanie kupić lub wynająć mieszkania na warunkach rynkowych za zjawisko
złożone, powodujące, że działania, których celem jest poprawa dostępności mieszkań, wymagają uwzględnienia wielu czynników i ich zależności,
w tym szczególnie:
•
•
•
•

struktury zasobów mieszkaniowych oraz nowego budownictwa
mieszkaniowego pod względem możliwości zaspokojenia potrzeb
osób o różnej wysokości dochodów;
poziomu dochodów gospodarstw domowych w relacji do kosztów
budowy i cen mieszkań (w tym czynszów najmu);
dużych obciążeń budżetu domowego związanych z zaspokojeniem
potrzeby mieszkaniowej i ograniczonej dostępności źródeł finansowania dostosowanych do charakteru tego wydatku;
istotnego wpływu czynników demograficznych na dostępność mieszkań.

7. Skonkludowano, że zasób mieszkaniowy w Polsce jest zdominowany przez
mieszkania stanowiące własność osób w nich zamieszkujących. Zasób
mieszkań na wynajem stanowi tylko ok. 18,6% zamieszkanych mieszkań,
z czego najem komercyjny to ok. 4–5%, natomiast zasób społeczny –
mogący potencjalnie służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób
niezamożnych – tylko 13,2% mieszkań zamieszkanych. Na mieszkania
gminne istnieje zatem duże zapotrzebowanie, któremu samorządy nie
mogą sprostać, m.in. ze względu na niską rotację zasobów spowodowaną
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przepisami regulującymi ochronę praw lokatorów. Mieszkania towarzystw
budownictwa społecznego stanowią marginalną część zasobu. Negatywnie na dostępność mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach
wpływa też trwająca prywatyzacja mieszkań gminnych.
8. Uznano, że choć liczba nowo budowanych mieszkań w ciągu kilku lat ułatwi
zmniejszenie deficytów ilościowych polskiego mieszkalnictwa, to nadal
mała będzie dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych o przeciętnych i niskich dochodach – tylko ok. 2,5% nowego zasobu może trafić
do osób, które nie dysponują środkami umożliwiającymi zakup mieszkania na rynku lub budowę własnego domu. Uznano też, że do zwiększenia
ich liczby szczególnie mogą się przyczynić spółdzielnie mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego i gminy.
9. Zauważono, że na dostępność mieszkań w Polsce wpływ mają ceny
mieszkań, zróżnicowane w zależności od lokalizacji i rynku (pierwotny lub
wtórny) oraz kosztów budowy (roboty budowlane, ceny gruntów, regulacje dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego, doprowadzenie infrastruktury technicznej). Działania na tym polu mogą zatem wpływać na
zmniejszanie się niekorzystnej relacji pomiędzy dochodami gospodarstw
domowych a cenami mieszkań.
10. Stwierdzono, że ograniczona dostępność mieszkań jest istotnym problemem dla mniej zarabiających osób młodych i dla rodzin wychowujących
przynajmniej dwoje dzieci, gdyż rodziny wielodzietne często nie mają
możliwości nabycia lub wynajmu mieszkania o powierzchni zaspokajającej
potrzeby mieszkaniowe rodziny na odpowiednim poziomie. (Uznano, że
program „Rodzina 500+” może pozytywnie wpływać na zwiększenie możliwości wynajmu mieszkania o odpowiedniej powierzchni oraz zwiększenie
dostępności mieszkań, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych,
ponieważ zwiększy ich zdolność kredytową przy zakupie mieszkania, choć
nadal będą one miały problem ze zgromadzeniem wkładu własnego).
11. Podkreślono, że poziom stawek czynszów rynkowych jest skorelowany
z wielkością miast. Stawki czynszu w zasobach towarzystw budownictwa
społecznego są ok. 2–3-krotnie niższe niż stawki rynkowe, w zasobach zaś
samorządów gminnych – ok. 5–8-krotnie niższe, dzięki czemu zasoby te
mogą służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o przeciętnych i niskich zarobkach.
12. Wskazano, że działania mające zwiększyć dostępność mieszkań powinny
uwzględniać specyfikę grup, które mają dodatkowe trudności na rynku
mieszkaniowym, w szczególności wymagają dodatkowych form opieki, np.
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ze względu na wiek czy niepełnosprawność. Natomiast pomoc osobom
bezdomnym, rozpatrywana najczęściej w kontekście polityki socjalnej jako
konieczność zapewnienia miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych, wymaga też działań na polu mieszkalnictwa skutkujących zwiększaniem liczby mieszkań wspomaganych, m.in. mieszkań chronionych.
13. Za wyzwanie dla polityk społecznych państwa uznano również problem starzejącego się społeczeństwa, co w sferze mieszkaniowej oznacza uwzględnienie
tzw. mieszkalnictwa senioralnego jako zasobu dostosowanego przestrzennie,
środowiskowo i technicznie do specyfiki potrzeb osób starszych.
14. Uznano, że dotychczasowa polityka mieszkaniowa (ujęta w dokumentach strategicznych i programowych) nie odpowiadała na podstawowe
wyzwania związane z dostępnością mieszkań dla gospodarstw domowych o przeciętnych i niskich dochodach. Najważniejsze instrumenty
polityki mieszkaniowej, o największych konsekwencjach dla budżetu,
koncentrują się na wsparciu budownictwa własnościowego, toteż beneficjentami pomocy budżetowej są osoby o relatywnie najlepszej sytuacji
finansowej, natomiast wsparcie budownictwa społecznego, adresowanego do osób o przeciętnych i niskich dochodach w strukturze wydatków
państwowych, było marginalne.
15. Stwierdzono też, że w ramach podejmowanych działań koncentrowano
się na rozwiązaniach finansowych, nie podejmując zmian regulacyjnych,
które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia kosztów w budownictwie
mieszkaniowym, stworzenia efektywnego rynku mieszkań na wynajem
i uwolnienia części zasobu publicznego na potrzeby osób o najniższych
dochodach. (Uznano, że w obecnych warunkach, bez odpowiednich
zmian prawnych lub poprawy otoczenia regulacyjnego rynku, wprowadzanie instrumentów wsparcia finansowego mieszkalnictwa jako procesu
zależnego wyłącznie od władz publicznych kolidowałoby z efektywnym
modelem polityk publicznych).
16. Wskazano, że polityka mieszkaniowa powinna być ściślej powiązana z polityką
planistyczną, a interwencja publiczna na rynku mieszkaniowym powinna być
rozpatrywana w kategorii wspierania ładu przestrzennego, zwłaszcza przez
uwypuklenie walorów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego (w tym kontekście negatywnie oceniono program „Mieszkanie dla młodych”).
Wnioski te zostały tu przytoczone (w wielkim skrócie), gdyż obrazują, przynajmniej częściowo, intencje i sposób rozumowania twórców Narodowego
Programu Mieszkaniowego. Wskazują, w jakim stopniu NPM może koncentro-
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wać się na nowym budownictwie, w tym na budowie mieszkań na wynajem,
a w jakim na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych najemców i innych osób
o niskich dochodach, a także jakie miejsce powinny mieć w tym programie
różne regulacje. Odnoszą się też częściowo do poprzedniej polityki mieszkaniowej i niektórych działań podejmowanych wcześniej. Osobną sprawą jest
to, czy konkluzje z dokonanej diagnozy są zawsze słuszne i czy znalazły potem
odzwierciedlenie w Narodowym Programie Mieszkaniowym i w podejmowanych działaniach.
W Narodowym Programie Mieszkaniowym sformułowano trzy podstawowe cele:
1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na
niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową.
3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego
zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Dla każdego z nich wskazano podstawowe mierniki realizacji: do 2030 r. liczba
mieszkań na 1000 mieszkańców powinna wzrosnąć z 363 do 435 (cel 1); do
2030 r. gminy powinny móc zaspokoić potrzeby mieszkaniowe wszystkich
oczekujących na najem mieszkania od gminy (cel 2); do 2030 r. liczba osób
mieszkających w warunkach substandardowych powinna się obniżyć o 2 mln
– z 5,3 mln do ok. 3,3 mln (cel 3).
Działania i instrumenty realizujące Narodowy Program Mieszkaniowy miały
się koncentrować na czterech priorytetach: 1) dostępne mieszkania (pakiet
„Mieszkanie+”); 2) stabilne i efektywne finansowanie; 3) nowoczesne, efektywne energetycznie i bezpieczne technicznie mieszkania; 4) dobre prawo.
Wszystkim przypisano po trzy działania, po czym dla każdego priorytetu
przedstawiono przewidywane instrumenty. Z punktu widzenia omawianej tu
tematyki najmu ważne są priorytety 1 i 4.
Priorytet 1 objął działania i instrumenty wspierające zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych, których dochody lub sytuacja
życiowa nie pozwalają na samodzielne nabycie lub wynajęcie mieszkania
na zasadach rynkowych, m.in. stworzenie państwowego operatora miesz-
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kaniowego, zwiększającego podaż dostępnych mieszkań w ramach przedsięwzięć wykorzystujących zasoby gruntów Skarbu Państwa (system podaży
mieszkań na wynajem, z opcją docelowego uzyskania własności wynajmowanego mieszkania); wzmacnianie wsparcia kierowanego do samorządów
lokalnych i organizacji pożytku publicznego w związku z tworzeniem mieszkań dla najuboższych, mieszkań chronionych oraz noclegowni i schronisk dla
bezdomnych (w okresie realizacji programu zapewnienie wsparcia finansowego na poziomie adekwatnym do aktualnego i prognozowanego deficytu);
rozszerzenie systemu wsparcia czynszowego budownictwa społecznego
adresowanego do osób o dochodach zbyt wysokich, aby uzyskać najem
mieszkania od gminy, i zbyt niskich, aby nabyć lub wynająć mieszkanie na
rynku (w okresie realizacji programu zapewnienie wsparcia finansowego na
poziomie adekwatnym do aktualnego i prognozowanego deficytu); modyfikację i wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia gospodarstw domowych w pokrywaniu zobowiązań czynszowych.
Priorytet 4 objął zmiany regulacyjne w celu uporządkowania sytuacji na rynku
mieszkaniowym i stworzenia odpowiedniej sytuacji do proponowania instrumentów finansowych, w tym zmianę kluczowych przepisów dotyczących
funkcjonowania rynku mieszkaniowego oraz wpływających na inwestycje
mieszkaniowe, m.in. w zakresie: rynku najmu mieszkań, procesu inwestycyjno-budowlanego, podaży gruntów budowlanych, funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, gmin i towarzystw budownictwa społecznego.
Przewidywane w NPM szczegółowe rozwiązania i instrumenty związane z najmem mieszkań obejmowały też zmiany kilku ustaw oraz wydawanie nowych
aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), m.in. nowelizację ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,
nową ustawę o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i Narodowym Operatorze Mieszkaniowym, nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Realizacja założeń i postanowień Narodowego Programu Mieszkaniowego
(w tym programu „Mieszkanie+”) nie zawsze odpowiadała temu, co w nim
napisano. Część prac legislacyjnych poszła w innym kierunku, niż zakładano.
Nie zrealizowano m.in. zapowiadanych w NPM zmian ustawy o ochronie praw
lokatorów, takich jak wprowadzenie obowiązku zawierania przez gminy i inne
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jednostki samorządu terytorialnego umów najmu na czas oznaczony od 1
do 5 lat, usunięcie z ustawy katalogu osób, którym sąd ma w razie eksmisji
przyznać prawo do najmu socjalnego, ani sygnalizowanej zmiany w Kodeksie
cywilnym w zakresie wyeliminowania automatyzmu wstępowania w stosunek najmu. Nie zrealizowano też zapowiadanych zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (choć zmieniono ją, wprowadzając inne zmiany).
Ostatecznie okazało się, że dokonano zmian wielu ustaw, nie tylko przepisów ustaw wymienionych w NPM, oraz uchwalono trzy ważne nowe ustawy:
ustawę z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2363), ustawę z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U., poz. 1496),
a także ustawę z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U., poz. 1540).
Należy zaznaczyć, że prace legislacyjne prowadzono często w taki sposób,
jakby autorzy poszczególnych rozwiązań prawnych nie bardzo wiedzieli, co
chcą osiągnąć, jak działają już istniejące rozwiązania i jakie skutki przyniosą
zmiany. Dopiero co uchwalone lub zmienione przepisy były w krótkim czasie
zmieniane, niektóre po kilka razy (np. ustawa o KZN, którą zdążono zmienić
cztery razy i radykalnie zamierza się to uczynić po raz piąty, czy ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, którą od 2017
r. także zmieniono cztery razy i planuje się kolejną zmianę). Sięgano po niewłaściwe techniki legislacyjne lub lekceważono zasady prawidłowej legislacji,
dlatego podejmowane są próby zmian przepisów nowo zmienionych, zanim
wejdą one w życie, itp.
Ostatecznie, jeśli chodzi o zasady najmu lokali mieszkalnych, osiągnięto stan
chaosu, jakiego jeszcze do tej pory nie było. Polega on z jednej strony na odejściu od powszechnie obowiązujących zasad ochrony praw lokatorów poprzez
wprowadzenie wielu odmian najmu mających zastosowanie w różnych zasobach przy jednoczesnym ograniczaniu praw różnych najemców, a z drugiej
– na projektowaniu kolejnych zmian przepisów dotyczących najmu lokali
mieszkalnych, zanim jeszcze ocena nowo wprowadzonych będzie możliwa.
Choć niektóre z obowiązujących dziś rozwiązań stanowią kontynuację przepisów wprowadzonych wcześniej (np. przepisów o najmie okazjonalnym,
pierwotnie dotyczących tylko mieszkań osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali, następnie – w wersji
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w całości wadliwej – również mieszkań osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie najmu lokali),
to jednak od czasu uchwalenia omawianego programu różnicowano je nadal,
wprowadzając kolejne rodzaje czy odmiany najmu.
Obecnie mamy zatem do czynienia z następującymi odmianami najmu lokali
mieszkalnych (każda z nich regulowana jest innymi przepisami, inaczej kształtującymi prawa najemcy i wynajmującego):
1. najem kodeksowy na czas oznaczony (zawierany na podstawie przepisów k.c.);
2. najem na czas nieoznaczony zawierany według ogólnych zasad zawartych
w ustawie o ochronie praw lokatorów i w Kodeksie cywilnym, nakazujących pobierać od najemcy tylko czynsz i opłaty niezależne od właściciela,
określających obowiązki stron umowy najmu, zasady podwyższania
czynszu i opłat niezależnych od właściciela oraz możliwości rozwiązania
umowy (pierwotnie najem ten miał być wzorcem ogólnie obowiązującym,
wyznaczającym podstawowy standard ochrony – jeśli nie wszystkich, to
większości najemców);
3. najem okazjonalny (osobno uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów), zawierany na czas oznaczony do 10 lat przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej; wymaga się, by najemca miał tytuł do
innego mieszkania, do którego może się wyprowadzić, i by wraz z zawarciem
umowy złożył notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (przy czym
w razie eksmisji nie przysługuje mu pomieszczenie tymczasowe); oprócz
czynszu i opłat niezależnych od właściciela można pobierać od najemcy
dowolne inne opłaty, o ile zostało to przewidziane w umowie; jeśli jednak
właściciel nie zgłosi umowy najmu okazjonalnego do właściwego urzędu
skarbowego, to nie jest ona umową najmu okazjonalnego;
4. najem instytucjonalny (też osobno uregulowany w ustawie o ochronie
praw lokatorów), zawierany na czas oznaczony przez osoby fizyczne lub
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali; także
wymaga się, by najemca wraz z zawarciem umowy złożył notarialne
oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; w razie eksmisji
również w tym wypadku najemcy nie przysługuje pomieszczenie tymczasowe, a oprócz czynszu i opłat niezależnych od właściciela można pobierać dowolne inne opłaty, jeśli przewidziano to w umowie najmu;
5. najem instytucjonalny z dojściem do własności (stanowiący odmianę
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uregulowanego w ustawie o ochronie praw lokatorów najmu instytucjonalnego, wzbogaconą o przepisy dotyczące nabywania własności wynajmowanego mieszkania);
6. najem socjalny lokali (od 21 kwietnia 2019 r. regulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów), który zastąpił najem lokali socjalnych i obecnie może
dotyczyć każdego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
gminy bądź lokalu wynajmowanego przez gminę od innego właściciela
(a nie tylko wydzielonych lokali socjalnych); zawierany na czas oznaczony
z osobami o bardzo niskich dochodach (ich limit określa uchwała rady
gminy), niemającymi tytułu prawnego do innego mieszkania;
7. najem na czas nieoznaczony lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub w skład zasobów mieszkaniowych innych jednostek samorządu terytorialnego, realizowany według przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów dotyczących takich zasobów, przy czym wchodzące w życie 21 kwietnia 2019 r. zmiany wprowadzają nowe ograniczenia
dla najemców: można ich przesiedlić, jeśli metraż lokalu jest za duży; mają
składać deklaracje o dochodach, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu
prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub pobliskiej
miejscowości; ich dochody mają być weryfikowane (nie częściej niż co 2,5
roku); mogą być karani za niezłożenie ww. deklaracji i oświadczeń bądź złożenie ich po terminie, a także za zbyt wysoki dochód lub posiadanie tytułu
prawnego do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości (dotyczy obszaru wszystkich powiatów graniczących z powiatem obejmującym
daną gminę), przy czym kary w postaci podwyżek czynszu (dodatkowych)
mogą być dotkliwe, bo przewidziano m.in. możliwość podniesienia czynszu do 8% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, a część przepisów
sformułowano błędnie, w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe stosowanie2 (dlatego zanim weszły w życie, już przygotowano ich zmianę);
8. najem bez opcji (regulowany w przepisach ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomości), trwający 15 lat; ma być stosowany przez operatorów
mieszkaniowych budujących mieszkania na wynajem na gruntach oddanych im przez KZN w drodze przetargu w wieczyste użytkowanie (ew.

2 Zgodnie z podanym w ustawie wzorem osoby, którym wynajęto mieszkania na czas nieoznaczony i których limit
dochodów umożliwiający zawarcie z nimi umowy najmu ustala się na poziomie wyższym niż w przypadku osób
mogących zawrzeć umowy najmu socjalnego, mają być po weryfikacji dochodów karani podwyżką czynszu za to,
że ich dochody są wyższe niż limit przewidziany dla najmu socjalnego, choć nie przekraczają limitu, który umożliwił
zawarcie z nimi umowy najmu na czas nieoznaczony.
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wyjątkowo sprzedanych) – w mieszkaniach tych stosowany ma być czynsz
normowany, ale wbrew zasadom wprowadzonym przez ustawę o ochronie praw lokatorów oprócz czynszu najemca opłaca też opłatę eksploatacyjną (co przerzuca na jego barki część obowiązków w zakresie utrzymania
przedmiotu najmu, choć co do zasady miały one obciążać właściciela);
9. najem z opcją (regulowany w przepisach ustawy o KZN), trwający 30 lat
(ew. krócej); również ma być stosowany przez operatorów mieszkaniowych budujących mieszkania na wynajem na gruntach oddanych im
przez KZN w drodze przetargu w wieczyste użytkowanie (ew. wyjątkowo
sprzedanych) – w mieszkaniach tych stosowany ma być czynsz normowany i także pobiera się od najemcy opłatę eksploatacyjną, ale ponieważ
najem ma zakończyć się nabyciem mieszkania przez najemcę, to najemca
oprócz czynszu wpłaca też raty na poczet ceny mieszkania;
10. najem lokali w zasobach towarzystw budownictwa społecznego (regulowany odrębnymi przepisami ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego); pierwotnie miał służyć zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych osób o niższych i średnich dochodach mieszczących się w ustawowo określonym limicie dochodu gospodarstwa
domowego, mających opłacać czynsz, który w skali roku nie przekracza
4% wartości odtworzeniowej lokalu, ale na skutek kolejnych zmian ustawy
zasady wyłaniania najemców, kontrolowania, czy spełniają oni wymogi
umożliwiające stosowanie takiego czynszu, stały się bardzo zróżnicowane i zależne od tego, czy, kiedy i jaką pomoc otrzymało towarzystwo
na pokrycie kosztów budowy wynajmowanego lokalu; zróżnicowano
też prawa najemców (m.in. do nabycia własności lokalu) w zależności od
tego, czy ktoś partycypował w kosztach wybudowania lokalu i kto to był
(szczegółowe omówienie tych zróżnicowań, wprowadzanych przez wiele
lat i planowanych w najbliższym czasie, a także wad i nieścisłości nowych
przepisów przekracza ramy objętościowe tego rozdziału)3;
11. najem pomieszczeń tymczasowych (uregulowany w ustawie o ochronie
praw lokatorów szczególny rodzaj najmu), zawierany na czas od 1 do 6
miesięcy; prawo do tego najmu przysługuje osobom eksmitowanym,
jednak nie wszystkim (bo ustawa przewiduje różne wyjątki), przy czym
przedmiotem najmu są z reguły pomieszczenia niebędące samodzielnymi
lokalami ani nawet częściami takich lokali (także pomieszczenia zbiorowego zamieszkania) – ich minimalny standard określono w ustawie.
3 Do problematyki związanej z funkcjonowaniem takich towarzystw odnosi się też inny rozdział.
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W wyniku zmian przepisów wprowadzonych w ostatnich latach przywrócono
też najem nawiązywany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale
(stosowany w zasobach mieszkaniowych wojska i innych służb).
Ponadto wchodzące 21 kwietnia 2019 r. zmiany ustawy o ochronie praw
lokatorów powodują ograniczenie mieszkaniowego zasobu gminy i w ogóle
publicznych zasobów mieszkaniowych, wyrzucając z nich mieszkania stanowiące własność spółek i osób prawnych należących do jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkania państwowych osób prawnych.
W zamian wprowadza się szczególną, jednoosobową spółkę gminy, której
gmina powierzyła wykonywanie zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców (jakiego w takiej postaci żadne
przepisy na gminę nie nakładają), a której mieszkania wchodzą w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Jednak gmina nie ma obowiązku utworzenia takiej spółki. Niestety, przepisy przejściowe towarzyszące tym zmianom
komplikują sytuację takich spółek oraz podmiotów, których lokale przestają
wchodzić w skład tych zasobów, bo nakazują stosować przepisy dotyczące
mieszkaniowego zasobu gminy (stare lub nowe) do umów najmu zawartych
wcześniej, a dotyczących lokali, które przestały wchodzić w skład publicznych zasobów mieszkaniowych (co na wiele lat dzieli zasoby tych podmiotów
pod względem tego, jakie przepisy się stosuje), a ponadto część przepisów
przejściowych została wadliwie sformułowana. Te przepisy przejściowe dotyczą też spółek z udziałem gmin, które budując lokale, skorzystały z finansowania zwrotnego i jednocześnie zastosowały do umów najmu przepisy art.
28–33 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; przepisy te nie mogą być już stosowane do lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, gdyż po 21 kwietnia 2019 r. do lokali takich
spółek powinny się odnosić przepisy dotyczące mieszkaniowego zasobu
gminy, a nie art. 28–33 ww. ustawy.
Należy podkreślić, że zmiany wyłączające z zasobu mieszkaniowego gminy
lokale ww. spółek i osób prawnych umożliwiają gminom unikanie wypełniania zadań, jakie dotąd realizowały one za pomocą mieszkaniowych zasobów
gmin, pozwalając na wyzbywanie się lokali z zasobu mieszkaniowego gminy
drogą wnoszenia ich w aporcie spółkom gminnym (jednoosobowym lub
z udziałem gminy), w których obowiązywać będą takie zasady wynajmowania
lokali, jakie ustali spółka – np. może ona (ale nie musi) stosować najem instytucjonalny, sama ustala czynsz (lub stawki czynszu), sama ustala, komu i na
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jakich zasadach wynajmie lokale itp. Podobny skutek osiągnąć można, przekazując mieszkania gminnym osobom prawnym. Można dodać, że w skład
mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą też lokale tzw. spółek celowych
(utworzonych przez KZN z gminą), ale tylko te, które zostały wskazane w umowie spółki (pozostałe już nie). Te lokale także planuje się wyłączyć z mieszkaniowego zasobu gminy w wyniku zmian wprowadzanych nowelą ustawy
o KZN. Regulacje te nie mają większego wpływu na realizację NPM ze względu
na znikomą liczbę takich spółek oraz mieszkań przez nie wybudowanych.
Opisane wcześniej rozwiązania prawne, a także inne, faktycznie wprowadzone,
pozostają czasem w sprzeczności z celami i rozwiązaniami projektowanymi
w Narodowym Programie Mieszkaniowym. Pogarszają sytuację najemców
w różnych zasobach, w tym tych ubogich, umniejszając ich prawa i wprowadzając dodatkowe wymogi oraz kary za ich niespełnienie. Dotyczy to
głównie mieszkaniowego zasobu gminy i najmu instytucjonalnego. W zasobach objętych najmem okazjonalnym i najmem instytucjonalnym pozwalają
na pobieranie od najemcy – oprócz czynszu i opłat niezależnych od właściciela – również opłat dodatkowych, co umożliwia właścicielowi, w tym także
spółkom gminnym i gminnym osobom prawnym, które mogą stosować najem
instytucjonalny, obciążanie najemców częścią kosztów utrzymania przedmiotu najmu i osiąganie większych zysków z najmu. Jednocześnie rozwiązania
te bardzo różnicują sytuację prawną najemców różnych zasobów i narażają
ich na bezradność w obliczu szybko i często zmieniających się przepisów (co
pozostaje w sprzeczności z zasadą pewności prawa i zaufania do państwa).
Zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów zmniejszają też ochronę przed
bezdomnością. Bo z jednej strony ma być coraz mniej osób, którym w razie
eksmisji przysługuje prawo do najmu socjalnego lokalu (przepisy na ten
temat też zostały zmienione) bądź prawo do pomieszczenia tymczasowego,
a dodatkowo gmina nie ma wskazywać osobom eksmitowanym noclegowni
lub schroniska dla bezdomnych ani innego podobnego obiektu (co wynika
ze zmian art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie praw lokatorów i art. 1046 § 4 k.p.c.),
z drugiej zaś strony, zamiast powodować zwiększenie zasobu mieszkań przeznaczonych dla osób ubogich, raczej go ograniczają.
Osobnej uwagi wymagają rozwiązania, które miały stanowić trzon programu
„Mieszkanie+”, tzn. rozwiązania wprowadzone ustawą o Krajowym Zasobie
Nieruchomości. Jak widać, nie mamy tu do czynienia z Narodowym Fundu-

32

szem Mieszkaniowym ani Narodowym Operatorem Mieszkaniowym – w ich
miejsce utworzono Krajowy Zasób Nieruchomości (i jako odrębny zasób nieruchomości Skarbu Państwa, i jako osobę prawną). To przede wszystkim ta
ustawa miała realizować pakiet „Mieszkanie+” jako jedno z działań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest „zwiększenie podaży
mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa w ramach systemu wynajmu mieszkań, w tym
z opcją docelowego przeniesienia prawa własności”. Koordynatorem tych
działań i osobą gospodarującą nieruchomościami wchodzącymi w skład
nowego zasobu ustanowiono ostatecznie państwową osobę prawną – Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej KZN), utworzoną do gospodarowania tym
zasobem nieruchomości.
Ustawa o KZN weszła w życie 11 września 2017 r. i miała spowodować najpierw
stworzenie odrębnego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie podejmowanie działań zmierzających do tego, że na nieruchomościach
pozyskanych do tego zasobu realizowane będą inwestycje mieszkaniowe,
o których mowa w ww. ustawie i w ramach których powstaną mieszkania
na wynajem dla osób o niewygórowanych dochodach, w tym takie, których
własność najemca mógłby nabyć, spłacając w ratach w czasie trwania najmu
ustaloną cenę mieszkania. Celem tych działań miała być m.in. redukcja znacznej części niedoboru mieszkań, ocenianego przez rząd jako różnica między
liczbą gospodarstw domowych a liczbą zamieszkanych mieszkań.
Nieruchomości miały i mają być przekazywane do Krajowego Zasobu Nieruchomości przez innych dotychczasowych dysponentów nieruchomości
Skarbu Państwa według procedur określonych w ustawie i przepisach wykonawczych. Następnie (ew. po ich koniecznym przystosowaniu do celów zabudowy mieszkaniowej, w tym po uzbrojeniu) należało je albo nieodpłatnie
przekazywać jednostkom samorządu terytorialnego, albo wnosić do spółek
celowych utworzonych przez KZN z jednostkami samorządu terytorialnego
lub związkami takich jednostek, ze względu na cele podane w art. 51 ust. 1
i 2 ustawy o KZN (dominują wśród nich inwestycje mieszkaniowe i różne inne
cele mieszkaniowe), bądź też mają one być w drodze przetargu oddawane
w wieczyste użytkowanie (wyjątkowo sprzedawane) operatorom mieszkaniowym, którzy mają budować na nich przede wszystkim mieszkania na wynajem z opcją i bez opcji, z czynszem normowanym.
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Operatorem mieszkaniowym może zostać każdy inwestor, który przystąpił
do organizowanego przez KZN przetargu na zbycie nieruchomości i który
zobowiązał się wybudować określone mieszkania na wynajem, zawrzeć z ich
najemcami umowy najmu z opcją i bez opcji, stosować czynsz normowany
ustalony w przetargu, nie wyższy niż maksymalny określony w rozporządzeniu, oraz spełnić szereg innych warunków wynikających z różnych przepisów
ustawy. Operator mieszkaniowy ma pozostawać pod kontrolą KZN do czasu
zbycia przez niego wszystkich lokali w danej nieruchomości (nie krócej niż 15
lat), a za niewywiązywanie się z postanowień umowy zawartej w wyniku przetargu oraz za naruszanie przepisów przewidziano w ustawie kary. Operator
taki może zbyć nabyty od KZN grunt komuś innemu, jednak wówczas nabywca
musi kontynuować działalność poprzedniego operatora na warunkach określonych w przepisach oraz w umowie z KZN i w świetle ustawy staje się operatorem mieszkaniowym, podobnie jak każdy kolejny nabywca tego gruntu.
W ustawie o KZN umieszczono wiele przepisów dotyczących działalności operatora mieszkaniowego, przetargów organizowanych przez KZN, kryteriów pierwszeństwa w zawarciu umowy najmu, naboru najemców, najmu z opcją, najmu
bez opcji, możliwości nabycia mieszkania przez najemców, możliwości sprzedaży
mieszkań przez operatora mieszkaniowego, opłat wnoszonych przez najemców (oprócz czynszu), czynszu normowanego itd. Wprowadzono także przepisy
(zresztą wadliwe) dotyczące upadłości operatora mieszkaniowego. I słusznie, bo
skoro ma on najpierw zapłacić jak najwięcej za grunt, a następnie pobierać stosunkowo jak najmniejszy czynsz normowany przy niewielkiej szansie na sprzedaż
mieszkań, które miały być wynajmowane, ale nie było na nie chętnych najemców, a co dopiero kupców, to przedsięwzięcie może mu się nie opłacać. Zwłaszcza
że umowy najmu z opcją zawierane miały być na 30 lat, a bez opcji – na 15 lat,
natomiast nieruchomości zbywane przez KZN mogły być położone w miejscach
odosobnionych czy niedozbrojonych (co podraża koszt inwestycji), gdzie trudno
o pracę, więc ludzie nie szukają tam mieszkań. Przejmując grunty od innych dysponentów Skarbu Państwa, KZN powinien zresztą liczyć się z tym, że ewentualnie
będzie miał do dyspozycji takie właśnie grunty, bo dysponenci mogą przekazać
to, co mają, a nie byli na ogół wyposażani w grunty przydatne pod budownictwo
mieszkaniowe. A nawet jeśli, to często już je zabudowali lub na podstawie dotychczasowych przepisów przekazali gminom, lub mają w planie ich zabudowę.
W ustawie o KZN przewidziano też wydanie kilku rozporządzeń dotyczących realizacji przepisów związanych z najmem lub z przetargami mającymi wyłonić ope-
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ratora mieszkaniowego. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie rzadziej niż raz na
3 lata ma ustalać w drodze rozporządzenia maksymalne stawki opłaty eksploatacyjnej; stawki wyjściowe określono w art. 83 ust. 3 ustawy o KZN. Rada Ministrów
określać ma do 31 marca każdego roku maksymalne stawki czynszu normowanego dla najmu z opcją i bez opcji, maksymalną wysokość comiesięcznej raty za
cenę mieszkania przy założeniu 30-letniego okresu spłat oraz maksymalną cenę
jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem.
Żadne z tych rozporządzeń nie zostało do dziś wydane. Dlaczego? Bo nie są
potrzebne. Nie ma bowiem odpowiednich nieruchomości w zasobie, nie ma
żadnych przetargów, żadnych operatorów mieszkaniowych ani dokonywanych
przez nich inwestycji mieszkaniowych. Realizowane są tylko nieliczne inwestycje spółek celowych lub gmin. Rząd najwyraźniej uznaje fiasko koncepcji stanowiącej filar pakietu „Mieszkanie+”, dlatego na przełomie października i listopada
2018 r. minister właściwy skierował pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów obszerny projekt zmiany ustawy o KZN, z której usunął m.in. operatorów
mieszkaniowych, organizowane dla nich przetargi, najem z opcją, najem bez
opcji i czynsz normowany, a jednocześnie zaproponował zmiany w 15 innych
ustawach, zarówno realizujących pakiet „Mieszkanie+”, jak i innych.
Wprawdzie ten rządowy projekt od 21 listopada 2018 r. nie był procedowany tak
długo, aż stał się nieaktualny, ponieważ część przepisów miała wejść w życie 1 lub
2 stycznia br., a część straciła aktualność w wyniku innych zmian legislacyjnych,
zawierał jednak interesującą i nadal aktualną ocenę realizacji przepisów ustawy
o KZN oraz skutków regulacji tego projektu (autopoprawka z 21 listopada 2018 r.).
Napisano tam m.in., że celem przepisów ustawy o KZN miało być zwiększenie
podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przy wykorzystaniu
nieruchomości Skarbu Państwa, jednakże instrumenty prawne przewidziane
w ustawie okazały się niewystarczające, aby sprawnie przekazywać grunty na
realizację inwestycji mieszkaniowych, a tym samym realizować cele ustawy.
Dowiadujemy się też, że do czasu sporządzenia tego aneksu KZN wystąpił
o przejęcie 1482 ha gruntów, z czego 1130 ha od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 232 ha od Agencji Mienia Wojskowego oraz 120 ha od starostów. Do KZN przejęto jednak tylko 10 nieruchomości o łącznej powierzchni
64,9312 ha i wartości 27 303 802,80 zł, gdyż większość nieruchomości uję-
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tych w wykazach przekazanych do KZN przez starostów oraz wybrane agencje Skarbu Państwa okazała się nieprzydatna dla realizacji celów ustawowych
KZN. W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej stwierdzono, że „wiele z tych
nieruchomości nie nadaje się do inwestycji mieszkaniowych”. Nie ma też
mechanizmu „zachęcającego” agencje państwowe gospodarujące gruntami
Skarbu Państwa do przekazywania tych nieruchomości do KZN, gdyż agencje te realizują swoje cele nałożone przez ustawodawcę i sygnalizują brak
możliwości przekazania nieruchomości do KZN z uwagi na zaplanowane długofalowo, celowe zamierzenia inwestycyjne wobec nieruchomości, którymi
gospodarują w imieniu Skarbu Państwa.
Nieefektywne okazały się także rozwiązania ustawy w zakresie wykorzystywania pozyskanych przez KZN nieruchomości do budowy niskoczynszowych
mieszkań przez deweloperów, którzy nie są zainteresowani realizacją inwestycji mieszkaniowych na zasadach określonych w obowiązującej ustawie. Nie
zgłosił się więc do KZN żaden podmiot (spółka prawa handlowego, spółdzielnia, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą itp.) zainteresowany
pełnieniem funkcji operatora mieszkaniowego. Rezygnuje się zatem ze złudzeń, iż istotne zwiększenie Krajowego Zasobu Nieruchomości nastąpić może
w wyniku przekazywania nieruchomości Lasów Państwowych, i proponuje się
udział w dochodach z przejętych przez KZN nieruchomości (wypłacanych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i Agencji Mienia Wojskowego) oraz
pozyskiwanie przez KZN nieruchomości od spółek Skarbu Państwa i instytutów badawczych, jednak za wynagrodzeniem. Ponadto zamiast zbywać grunty
w przetargu operatorom mieszkaniowym mającym budować i wynajmować
mieszkania według określonych w ustawie reguł, KZN miałby teraz zakładać
spółki, które na wniesionym w aporcie gruncie budować będą mieszkania już
nie dla osób o niewysokich dochodach (bo uchyla się przepisy o czynszu normowanym, najmie z opcją i bez opcji itp.), ale dla takich osób, którym spółka
uzna wynajmowanie mieszkań i ich sprzedawanie za stosowne (pewnie też
opłacalne), oraz za zapłatą czynszu i innych opłat ustalonych według przepisów o najmie instytucjonalnym – nie tylko opłat niezależnych od właściciela,
lecz także innych opłat ustalonych w umowie najmu.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie ma też złudzeń co do innych składników pakietu „Mieszkanie+” i je także proponuje zmienić w projekcie skierowanym w listopadzie ub.r. pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.
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W nowych wersjach projektu zmiany ustawy o KZN (z 13 lutego 2019 r. i 28
lutego 2019 r.) przewidziano też zmiany 16 innych ustaw (niekoniecznie mające
związek ze zmianami ustawy podstawowej). W odniesieniu do KZN projekty
te kontynuują z drobnymi różnicami rozwiązania projektu z listopada 2018 r.,
a w ocenie skutków regulacji z 28 lutego 2019 r. informują m.in., że na dzień
12 lutego 2019 r. przejęto do KZN 64 nieruchomości o łącznej powierzchni
519,4920 ha i wartości 733 574,7 mln zł, ale nadal większość nieruchomości ujętych w wykazach przekazanych do KZN przez starostów oraz wybrane agencje
Skarbu Państwa okazała się nieprzydatna dla realizacji celów ustawowych KZN.
W myśl projektowanego brzmienia art. 7 ustawy o KZN w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub realizacji uzbrojenia technicznego za zgodą ministra
KZN może tworzyć spółki celowe z udziałem Skarbu Państwa, państwowych
osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek z większościowym udziałem ww. publicznych podmiotów albo spółek, których akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, albo
z udziałem funduszu inwestycyjnego, którego portfelem zarządzają ww. podmioty (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego). Spółkom tym KZN
ma wnosić nieruchomości w aporcie. Do czasu zrealizowania celu spółki celowej wyłącznymi udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami mają być
wyłącznie te podmioty. Niestety, z projektowanego brzmienia art. 51 ustawy
wynika, że KZN może też wnosić nieruchomości w aporcie także do innych
spółek i zawierać umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, co czyni te
przepisy niespójnymi i sprawia, że niejasna jest intencja projektodawców.
Po wprowadzeniu tych zmian zasady wynajmowania mieszkań wybudowanych przez takie spółki – jeśli pominąć określone w ustawie przepisy o najmie
instytucjonalnym – określać będą właśnie te spółki – zapewne w taki sposób,
by się to spółce opłacało. Czy to rozwiąże problem braku mieszkań dla osób
biednych lub niebogatych? Zapewne nie. O ile w ogóle nowe przepisy, gdyby
miały wejść w życie, nie okażą się martwe, tak jak poprzednie (np. z powodu
braku odpowiedniej liczby odpowiednich nieruchomości w Krajowym Zasobie Nieruchomości). Za to ich wejście usunie z obiegu prawnego martwe
dotychczas przepisy o najmie z opcją i bez opcji (burzące jednolitość części
zasad najmu lokali mieszkalnych).
Tak czy inaczej nie tędy prowadzi droga do realizacji celu Narodowego Programu Mieszkaniowego, jakim jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób
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o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania
na zasadach komercyjnych. Nie spowoduje to też budowy tak wielu mieszkań (nieważne już, czy na wynajem, czy nie), by miało to istotny wpływ na
zmniejszenie opisywanego w NPM deficytu mieszkań (w porównaniu z liczbą
gospodarstw domowych).
Kolejna nowa ustawa ma poprawiać sytuację najemców, których nie stać na opłacanie rynkowego czynszu. Rozwiązania wprowadzone tą ustawą niesłusznie jednak nazwano programem „Mieszkanie na start”, bo choć ustawą z 20 lipca 2018
r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania (Dz.U., poz. 1540) wprowadzono dopłaty do czynszu
najmu lokali mieszkalnych, to nie są one skierowane do najemców, dla których
wynajmowane mieszkanie jest pierwszym, w jakim samodzielnie zamieszkują.
Według art. 1 tej ustawy określono w niej zasady stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania. Jednak mimo że w art. 3 napisano,
że dopłaty do czynszu przysługują najemcy będącemu stroną umowy najmu
mieszkania, to z innych przepisów tej samej ustawy wynika, że nie wszystkim
najemcom mieszkań one przysługują, a nawet że nie wszystkim najemcom,
którzy spełniają warunki określone w tej ustawie w art. 4. Sami zaś najemcy,
nawet ci, którzy spełniają określone w ustawie warunki, mają bardzo znikomy
wpływ na to, czy takie dopłaty otrzymają.
Bo chociaż pomoc finansowa w postaci dopłat do czynszu najmu udzielana
jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat (zgodnie z przepisami rozdz. 4 ustawy), to jednak aby mogła być ona udzielona, to
w danej gminie nie tylko musi pojawić się inwestor zainteresowany dokonaniem
inwestycji mieszkaniowej spełniającej wymogi ustawy (zob. m.in. art. 2 pkt 11
ustawy), ale też musi on zawrzeć z gminą (tj. z jej organem wykonawczym) odpowiednią umowę, która musi spełniać warunki ujęte w odpowiedniej uchwale
rady gminy (zob. art. 7 i 8 ustawy). Zatem nie tylko inwestor, lecz także wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz rada gminy muszą być zainteresowani zastosowaniem omawianych dopłat. Dodatkowo organ wykonawczy gminy winien być
nie tylko zainteresowany dojściem do porozumienia z inwestorem (i zawarciem
z nim odpowiedniej umowy), ale też zgodnością tej umowy z kryteriami określonymi w uchwale rady gminy, co wymusza skorelowanie w czasie wspomnianej
umowy z odpowiednią uchwałą rady gminy (a w zasadzie uchwała rady gminy
powinna wyprzedzać zawarcie umowy przez organ wykonawczy gminy).

38

Sama uchwała rady gminy bez umowy zawartej z inwestorem przez organ
wykonawczy gminy ani też sama umowa z inwestorem zawarta przez organ
wykonawczy gminy (bez uchwały rady gminy) nie umożliwiają zastosowania
dopłat do czynszu, podobnie jak brak inwestora zainteresowanego inwestycją spełniającą warunki podane w ustawie, choćby nawet organy gminy bardzo chciały z nich skorzystać. A przy tym nie można się raczej spodziewać, by
organy gminy szczególnie interesowały się współpracą z inwestorami, którzy
w ramach swojej inwestycji mają wybudować jedno mieszkanie lub nawet
kilka. Trzeba bowiem dodać, że inwestycja mieszkaniowa w świetle tej ustawy
ma obejmować zawsze tylko jeden budynek, w którym wystarczy tylko jedno
mieszkanie przeznaczyć na wynajem.
Aby dopłaty mogły zostać zastosowane, spełnione muszą być też procedury
przewidziane w ustawie, umożliwiające finansowanie przez BGK omawianej
pomocy ze środków Funduszu Dopłat (określone w art. 10–15 i art. 19 i n. ustawy).
Zatem dopłaty do czynszu będą mogły być stosowane (w przyszłości, tj. po
dokonaniu odpowiednich inwestycji i przeprowadzeniu odpowiednich procedur) jedynie w tych gminach, w których nie tylko wykonane będą odpowiednie
inwestycje, ale też organ wykonawczy i rada gminy spełnią opisane wcześniej
wymogi, oraz jedynie w odniesieniu do spełniających ustawowe wymogi
najemców lokali wybudowanych w ramach tych inwestycji i tylko wtedy, gdy
prowadzone przez BGK procedury prowadzące do uzyskania finansowania
z Funduszu Dopłat dadzą pozytywny wynik. Model ten zakłócają przepisy
umożliwiające stosowanie dopłat w lokalach wybudowanych przed wejściem
w życie ustawy i zasiedlonych w okresie do 12 miesięcy przed jej wejściem
w życie, tj. także w okresie, kiedy jej regulacje nie były jeszcze znane.
Z przepisów ustawy wynika także, że mimo sformułowania w niej różnych
wymogów, jakie spełnić muszą najemcy, by można było im przyznać dopłaty do
czynszu, dopłaty te (oprócz tego, że będą dotyczyć tylko niektórych najemców,
o niezbyt wysokich dochodach) nie są ani formą pomocy skierowaną do osób
młodych, ani pomocą dla osób starszych, ani dla osób podążających za pracą
– w ogóle nie są adresowane do żadnej konkretnej grupy osób, której miałaby
dotyczyć taka forma pomocy, i nie obejmują w całości żadnej z tych grup. Nie
mają nic wspólnego z pomocą w uzyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania przez osoby, które dotychczas mieszkania nie miały, ani też nie zależą od
tego, czy jest to pierwsze mieszkanie wynajmowane przez osoby korzystające
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z dopłat. W świetle przepisów tej ustawy dopłaty są bowiem skierowane nie do
osób, lecz do niektórych mieszkań, i to takich, które (z nielicznymi wyjątkami)
zostaną wybudowane dopiero po wejściu tej ustawy w życie. Gdy zaś w tytule
ustawy mowa jest o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, to z konkretnych przepisów
ustawy wynika, że nie chodzi o pierwsze lata najmu mieszkania przez danego
najemcę, ale o pierwsze lata wynajmowania nowo wybudowanego mieszkania,
o którym mowa w ustawie. Bo chociaż najemca takiego mieszkania musi spełnić wiele określonych ustawą warunków, to może to być kolejne wynajmowane
przez niego mieszkanie lub mieszkanie wynajmowane oprócz innego, które
także wynajmuje (ale do którego nie przysługują dopłaty do czynszu i które nie
wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy). Gdy natomiast minie 20 lat
od zakończenia inwestycji mieszkaniowej, w której ramach mieszkanie wybudowano, żaden z jego najemców dopłat do czynszu nie otrzyma. Przy tym
pierwszemu najemcy takiego mieszkania dopłaty mogą przysługiwać przez
maksimum 15 lat, liczonych od chwili dokonania pierwszej wpłaty dopłaty na
rachunek inwestora, a kolejnym najemcom – jedynie przez okres, jaki pozostał
od chwili opróżnienia mieszkania przez pierwszego najemcę do upływu 20 lat
od miesiąca, w którym zakończono inwestycję mieszkaniową (zob. art. 9 ustawy).
Zatem dopłaty do czynszu nie są formą pomocy skierowaną do ogółu
najemców o niskich dochodach lub osób spełniających inne warunki
podane w ustawie, uzasadniające udzielanie im pomocy finansowej,
lecz są formą pomocy skierowaną do niektórych spośród takich najemców – takich, którym uda się wynająć akurat lokale objęte odpowiednią
inwestycją dokonaną w gminie zainteresowanej korzystaniem z takiej
pomocy (i dokonującej naboru chętnych na wynajem tych lokali), o ile
pomoc taka zostanie sfinansowana przez BGK po spełnieniu przewidzianych
ustawą procedur. I to tylko wtedy, gdy najemcy ci wynajmować będą takie
mieszkania w okresie pierwszych 20 lat od zakończenia inwestycji.
Nie wygląda więc na to, by głównym celem tych rozwiązań prawnych była
pomoc najemcom o niskich dochodach. Raczej chodzi tu o stymulowanie
budowy nowych mieszkań, i to niekoniecznie przeznaczonych do wynajęcia.
Wprowadzając dopłaty do czynszu, ignorowano już istniejące mechanizmy
udzielania pomocy finansowej najemcom (takie jak dodatki mieszkaniowe
czy obniżki czynszu w zasobach publicznych), nie starając się ani tworzyć roz-
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wiązań z nimi kompatybilnych, ani kontynuować celów ich wdrożenia; wprowadzano jedynie kolejny nowy instrument, działający według całkiem innych
zasad. Takie postępowanie może prowadzić do stanu, kiedy teoretycznie
mamy dużo instrumentów, ale żaden z nich nie działa zbyt dobrze.
Realizując Narodowy Program Mieszkaniowy, wprowadzono też wiele zmian
dotyczących udzielania finansowego wsparcia w budowie mieszkań na wynajem, noclegowni, schronisk dla bezdomnych itp., przy czym poszerzono możliwości, obejmując tym wsparciem nowe rodzaje przedsięwzięć. W niektórych
przypadkach zwiększono udział finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia; umożliwiono udzielanie go spółkom gminnym, a także gminom
i związkom międzygminnym – na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia
realizowanego przez inny podmiot. Zniesiono zakaz łączenia wsparcia ze
środkami z UE, zmieniono procedury przekazywania środków budżetowych,
zmodyfikowano przepisy dotyczące udzielania i rozliczania wsparcia organizacjom pożytku publicznego. Zmiany te na ogół nie wpływają bezpośrednio
na zasady najmu lokali mieszkalnych; mają ewentualnie wpływać na zwiększenie liczby budowanych i remontowanych obiektów z mieszkaniami na
wynajem (głównie dla osób o niezbyt wysokich dochodach), pomieszczeń
tymczasowych, noclegowni i innych tego typu obiektów.
Reasumując, można stwierdzić, że zmiany prawne, jakich rzeczywiście dokonano po przyjęciu Narodowego Programu Mieszkaniowego, powodują niesłychane zróżnicowanie sytuacji najemców w zależności od tego, w czyich
zasobach najemcy ci mieszkają oraz jaki rodzaj umowy najmu z nimi zawarto,
a przy tym prawa części z nich zostały ograniczone, co dotyka przede wszystkim uboższych najemców. Zawężono publiczny zasób mieszkaniowy, w tym
mieszkaniowy zasób gminy, usuwając zeń mieszkania spółek i osób prawnych,
którym otworzono możliwości stosowania najmu instytucjonalnego pozwalającego na obciążanie najemcy kolejnymi opłatami i osiąganie dodatkowego zysku przez wynajmujących, przy jednoczesnym pozbawieniu najemcy
w razie eksmisji prawa nie tylko do najmu socjalnego, lecz także do pomieszczenia tymczasowego. Inne zmiany przepisów o najmie lokali mieszkalnych,
ograniczające prawo do najmu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,
też sprzyjają poszerzaniu bezdomności.
Stworzono gminom możliwości unikania realizacji zadań mieszkaniowych za
pomocą mieszkaniowego zasobu gminy, niezależnie od tego, co napisano
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w przepisach art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, gdzie dodano nowe
regulacje o zadaniach własnych gmin. W lokalach pozostających w zasobach
mieszkaniowych jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono też przepisy nakazujące najemcom spełnianie wielu formalności i karzące ich w stopniu nie zawsze uzasadnionym za niewypełnienie tych obowiązków, a także za
przekraczanie norm powierzchniowych i wzrost dochodu. U najemców jako
tako zorientowanych w tych przepisach może to powodować wzrost poczucia
zagrożenia, a u najemców ubogich wręcz poczucie dyskryminacji. Natomiast
u pozostałych najemców lub potencjalnych najemców z pewnością nie wpłynie na wzrost statystycznie odnotowywanej skłonności do preferowania własności mieszkania ani na eliminację odczucia, że najem mieszkania jest tylko
przykrą koniecznością, w przypadku gdy nie stać nas na własność lub gdy
(dotyczy to raczej osób dobrze zarabiających) potrzeba związana z wykonywaniem zawodu bądź prowadzeniem interesów zmusza nas do wynajmowania chwilowo jakichś dodatkowych mieszkań. A przecież m.in. tę skłonność do
preferowania własności przełamywać miały propozycje teoretycznie wspierające najem, zawarte w Narodowym Programie Mieszkaniowym.
Rozwiązania prawne, które miały stymulować budowę na gruntach Skarbu
Państwa dużej liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem dla osób o niezbyt wysokich dochodach, okazały się niefunkcjonalne, zresztą w dużo mniejszej skali niż znane sprzed roku 1989 próby rozwiązywania problemów
mieszkaniowych przez państwo wykorzystujące swój monopol we własności
oraz w zakresie wspierania finansowego, i mają być modyfikowane w kierunku rezygnacji ze stosowania czynszu normowanego na rzecz umożliwienia wnoszenia nieruchomości w aporcie do spółek stosujących komercyjne
zasady najmu lub budujących mieszkania na sprzedaż.
Dopłaty do czynszu, jakoby realizujące program „Mieszkanie na start”, w zasadzie nie pomagają żadnej konkretnej grupie najemców, tylko mają raczej
zachęcać do budowy nowych mieszkań, pod warunkiem że jakaś część z nich
(przynajmniej jedno mieszkanie w jednobudynkowej inwestycji mieszkaniowej) będzie przez 20 lat wynajmowana osobom spełniającym warunki podane
w ustawie, m.in. mieszczącym się w określonym limicie dochodów.
Zmiany przepisów dotyczących finansowego wspierania budowy lub remontów mieszkań przeznaczonych do wynajęcia osobom o niewysokich lub
średnich dochodach oraz wspierania budowy lub remontów pomieszczeń
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tymczasowych i obiektów dla osób bezdomnych wymagają rewizji usuwającej
nadmierną złożoność tych przepisów, związaną pośrednio ze zmianami omówionych wcześniej przepisów, ale też wynikającą z licznych zmian (dokonanych
w ciągu wielu lat) przepisów dotyczących finansowego wsparcia w budowie
takich lokali i obiektów oraz ze zmian przepisów dotyczących funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego, wprowadzających te przepisy na
coraz wyższy poziom komplikacji, w wyniku czego części z nich bez stosownej
interpretacji nie da się zrozumieć ani racjonalnie stosować w praktyce.
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FUNKCJONOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
OCHRONY PRAW LOKATORÓW NA TLE
DOŚWIADCZEŃ BIURA RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
Kamilla Dołowska

Z art. 75 Konstytucji RP wynika, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego
oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Zamieszczenie art. 75 ust. 1 Konstytucji w rozdziale „Wolności, prawa
i obowiązki człowieka i obywatela” powoduje, że normę tę należy traktować
jako niepodlegający obniżeniu w drodze stanowienia ustawy zwykłej, minimalny poziom ochrony praw obywatelskich w zakresie prawa do mieszkania
i ochrony przed bezdomnością. Natomiast stosownie do art. 30 Konstytucji
przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Pomiędzy wynikającym z art. 30 Konstytucji obowiązkiem władz publicznych polegającym na ochronie i poszanowaniu godności
człowieka a określonym w art. 75 ust. 1 Konstytucji obowiązkiem tych władz
polegającym na zapobieganiu bezdomności zachodzi bardzo silny związek.
Zagadnienie to było wielokrotnie wyjaśniane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio, w wyroku z 18 października 2017 r.1, wydanym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny po raz
kolejny potwierdził, że jedną z przesłanek poszanowania godności człowieka
jest istnienie pewnego minimum materialnego, zapewniającego jednostce
możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Choć prawo
do mieszkania należy do praw ekonomiczno-socjalnych, to nie ulega wątpliwości, że jego realizacja nierozerwalnie łączy się z podstawowymi prawami
człowieka. Godziwe warunki życia w znacznym stopniu warunkują bowiem
poszanowanie zasady godności osoby ludzkiej. Oczywiste jest, że człowiek
1 Sygn. K 27/15, publ. OTK-A 2017/74.
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pozbawiony mieszkania, dostatecznych środków na zakup żywności czy
odzieży, a także możliwości leczenia się nie ma szans na godne życie. Normy
konstytucyjne i normy prawa międzynarodowego wymagają, aby podmiotom
znajdującym się w szczególnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub materialnej,
wobec których orzeczono nakaz eksmisji, udzielono przynajmniej minimalnych gwarancji służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
Skoro zatem Konstytucja wyznacza pewien minimalny standard obowiązków
państwa w sferze wspierania obywateli w uzyskaniu mieszkania i zapobiegania bezdomności, a jednocześnie obowiązki te określa w rozdziale dotyczącym praw obywatelskich, to nie powinno dziwić, że kwestia realizacji przez
państwo obowiązków wynikających z art. 75 ust. 1 Konstytucji pozostaje od
zawsze w sferze zainteresowania oraz działań Rzecznika Praw Obywatelskich.
Trzeba równocześnie jednak pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wskazuje w swoich orzeczeniach, iż konstytucyjna ochrona praw
lokatorów„zderza się” z konstytucyjną ochroną własności, której gwarancja ma
charakter prawa podmiotowego i nie wymaga konkretyzacji w ustawodawstwie zwykłym. Chociaż zarówno prawa najemców czy – szerzej – prawa osób
dysponujących tytułem prawnym do korzystania z lokalu, jak i prawa właścicieli podlegają ochronie konstytucyjnej, to jednak granicą ochrony interesów
prawnych lokatorów muszą być prawa przysługujące właścicielowi (sygn. K
33/99). Trybunał Konstytucyjny wskazywał, że w istniejącym porządku konstytucyjnym ochrona lokatorów musi być konfrontowana z ochroną prawa własności. Ustawodawca musi starannie wyważać obie wartości konstytucyjne,
zważając, aby ochrona lokatorów nie była realizowana kosztem nadmiernego
uszczuplenia prawa własności, a koszty niezbędnych działań ochronnych nie
były w całości czy w zasadniczej części przerzucane na właścicieli.
Ochrona praw obywateli w sferze stosunków mieszkaniowych jest zatem dla
Rzecznika zadaniem niełatwym, ponieważ wymaga nieustannego balansowania pomiędzy często sprzecznymi oczekiwaniami dwóch grup (właścicieli
mieszkań i lokatorów), z których każda podlega ochronie prawnej wyznaczonej normami konstytucyjnymi.
Zdecydowanie częściej jednak wsparcia ze strony praw obywatelskich wymagają lokatorzy oraz osoby, które w ogóle nie mają zaspokojonych swych
potrzeb mieszkaniowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do Biura Rzecznika
wpłynęło od obywateli prawie 1000 skarg dotyczących praw lokatorów. Naj-
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częściej poruszane problemy to kryteria przyznawania lokali komunalnych,
standard lokali socjalnych oraz eksmisje z mieszkania. Zagadnienia te obejmowały łącznie prawie połowę z nadesłanych pism. Każda skarga jest dokładnie
analizowana. Najczęściej udzielamy wnioskodawcom bardzo szczegółowych
porad prawnych i wyjaśnień, w ten sposób pomagając im w zrozumieniu
ich sytuacji oraz wskazując środki działania, z jakich mogą korzystać. Wiele
spraw zostaje jednak podjętych do prowadzenia: Rzecznik zwraca się o wyjaśnienia do urzędów gmin, sygnalizuje dostrzeżone nieprawidłowości nadzorowi budowlanemu czy inspekcji sanitarnej. Doświadczenia z jednostkowych
spraw przekładają się na refleksje natury generalnej – ich efektem są najczęściej wystąpienia do właściwych ministrów; Rzecznik Praw Obywatelskich
wskazuje w nich na potrzebę dokonania zmian w przepisach. W obszarze
prawa mieszkaniowego takie wystąpienia najczęściej dotyczą ochrony praw
lokatorów. Aktualnie minimum gwarantowanych przez Konstytucję praw
w zakresie prawa do mieszkania jest na poziomie ustawy uregulowane przede
wszystkim w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego2.
Ustawa ta zawiera zarówno przepisy o charakterze ogólnym, które mają zastosowanie do wszelkich cywilnoprawnych form wiążących się z udostępnieniem
przez właściciela mieszkania innej osobie w celach mieszkaniowych (i w tym
zakresie przepisy ustawy uzupełniają, a w niektórych przypadkach modyfikują przepisy Kodeksu cywilnego o najmie), jak i regulacje, które odnoszą się
do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkaniowymi, w szczególności
zaś gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Na te ostatnie zasadniczo składają
się obecnie zasób lokali komunalnych oraz socjalnych i zasób tymczasowych
pomieszczeń. W dniu 21 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja
ustawy o ochronie praw lokatorów3 i wówczas zniknie osobna kategoria lokali
socjalnych; gmina będzie mogła wynająć każdy lokal ze swego zasobu mieszkaniowego na zasadzie najmu socjalnego. Ustawa o ochronie praw lokatorów określa szczególne przesłanki wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wyznacza minimalny standard ochrony przez bezdomnością na wypadek
eksmisji (poprzez wskazanie sytuacji, w których sąd ma obowiązek przyznać
eksmitowanemu uprawnienie do lokalu socjalnego) oraz zawiera regulacje
2 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234.
3 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 756.
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przyznające gminom kompetencje do określania w formie uchwał zarówno
wieloletnich programów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, jak
i zasad wynajmowania mieszkań z takich zasobów. Określa również pewne
minimalne regulacje, które muszą znaleźć się w takich uchwałach.
Rzecznik na bieżąco monitoruje funkcjonowanie ustawy o ochronie praw
lokatorów w praktyce, opierając się przede wszystkim na własnych doświadczeniach wynikających z prowadzonych w Biurze Rzecznika spraw indywidualnych, zgłaszanych przez obywateli. Na ich podstawie stara się formułować
uwagi natury ogólnej, których celem jest przede wszystkim wskazanie właściwym organom państwa tych obszarów, które w ustawie wymagają zmian
bądź uzupełnień. Wydaje się, że działania Rzecznika miały istotny wpływ na
obecny kształt regulacji zawartych w tej ustawie. Jednak z biegiem lat (ustawa
o ochronie praw lokatorów została uchwalona pierwotnie w 2001 r.) uwagi
Rzecznika miały coraz bardziej krytyczny charakter i eksponowały potrzebę
systemowego przemyślenia podejścia do kwestii wsparcia ze strony państwa
dla osób, które nie są w stanie same zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Niestety, od wielu lat niezmiennie liczba osób, które nie są w stanie
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych i muszą korzystać
ze wsparcia państwa, jest nieporównywalnie większa niż publiczne zasoby
mieszkań, z których wsparcie to powinno być udzielone. Dlatego też w wystąpieniach do kolejnych prezesów Rady Ministrów Rzecznik zwracał uwagę
na permanentny brak spójnego i konsekwentnie realizowanego programu
wsparcia budownictwa socjalnego i gospodarowania istniejącym zasobem
mieszkań komunalnych i socjalnych. Rzecznik wskazywał na potrzebę:
•
•
•

aktywnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego w gminach
ze strony budżetu państwa;
opracowania i wdrożenia rządowego długookresowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, określającego także zasady wsparcia finansowego dla gmin;
wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów umożliwiających:
a. zawieranie umów najmu na czas określony;
b. okresową weryfikację sytuacji materialnej najemców i stworzenie
możliwości podwyższania czynszu dla najemców niespełniających
ustalonego przez gminę kryterium dochodowego;
c. zmiany uregulowań w sytuacji wstąpienia w stosunek najmu lokalu po
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śmierci najemcy, umożliwiające weryfikację uprawnień osób bliskich do
lokalu komunalnego (głównie z punktu widzenia ich sytuacji majątkowej);
d. prowadzenie przez gminy racjonalnej polityki czynszowej – wprowadzenie zasady, że bazowa stawka czynszu pokrywa koszty utrzymania lokalu;
e. zobligowanie gmin do określania w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planowanej liczby pozyskania
nowych lokali (budowanych bądź też adaptowanych) w kolejnych latach;
•

prowadzenia przez gminy racjonalnej polityki w zakresie prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, ograniczonej do zasobów wymagających
dużych nakładów inwestycyjnych.

Realna szansa na wdrożenie postulatów Rzecznika pojawiła się tak naprawdę
dopiero w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 27 września
2016 r. Narodowego Programu Mieszkaniowego. W ramach szeregu planowanych działań przewidziano również zasadniczą nowelizację ustawy o ochronie
praw lokatorów. Jak wskazano wyżej, została ona ostatecznie uchwalona 22
marca 2018 r., jednak wejdzie w życie dopiero 21 kwietnia 2019 r. Nowelizacja
uwzględnia także niektóre postulaty podnoszone wcześniej przez Rzecznika
Praw Obywatelskich, m.in.:
•

•

•

•
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zwalnia gminy z obowiązku tworzenia zasobu lokali socjalnych – wprowadza termin „najem socjalny” zamiast terminu „lokal socjalny”; każdy lokal
gmina będzie mogła obecnie wynająć w ramach najmu socjalnego (częściowe rozwiązanie problemu braku lokali socjalnych);
nakłada na gminy obowiązek regulowania w uchwałach określających
zasady wynajmowania lokali komunalnych warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem
rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności
(w poprzednim stanie prawnym gminy wskazywały lokale niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z różnego typu barierami architektonicznymi);
wprowadza środki prawne dla osoby kwestionującej lokal wskazywany
przez gminę w ramach realizacji przyznanego przez sąd uprawnienia do
najmu socjalnego lokalu, tj. powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, a po nadaniu klauzuli – powództwo
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
zmniejsza zakres obowiązku odszkodowawczego osób, które oczekują na

lokale socjalne, zamieszkując w prywatnych budynkach. Osoby te będą
obecnie wnosić opłaty w wysokości, w jakiej byłyby obowiązane wnosić
za lokal socjalny, różnicę zaś między pełnym odszkodowaniem a opłatami
wnoszonymi przez osobę zajmującą lokal pokrywać będzie gmina.
Zmiany te w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich są korzystne dla lokatorów,
a jednocześnie stwarzają gminom możliwość bardziej elastycznego gospodarowania zasobem mieszkaniowym, który powinien zaspokajać potrzeby
osób faktycznie w najtrudniejszej sytuacji materialnej. W dalszej perspektywie
pozwalają zaś na stopniowe zerwanie z utrwalonym stereotypem, że mieszkanie komunalne jest dane „raz na zawsze”, bez względu na zmiany zachodzące
w sytuacji materialnej najemcy.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że nowelizacja ustawy o ochronie praw
lokatorów w świetle założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego miała
stanowić tylko jeden z elementów składających się na systemową, całościową
zmianę podejścia władz do obowiązku wspierania obywateli w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych. Przygotowane do ustawy o ochronie praw lokatorów zmiany uwzględniały w związku z tym założenie, że w niedługim czasie, na skutek realizacji innych projektów w ramach Narodowego Programu
Mieszkaniowego, przybędzie bardzo dużo mieszkań dostępnych dla osób
niezamożnych. W szczególności zaś do tej grupy obywateli adresowana miała
być oferta tanich mieszkań na wynajem realizowanych w ramach Krajowego
Zasobu Mieszkaniowego (tzw. program „Mieszkanie+”). Jak się zdaje, to założenie ustawodawcy znalazło odzwierciedlenie m.in. w tych nowych regulacjach ustawy o ochronie praw lokatorów, które mają pozwolić gminom na
okresowe badania wysokości dochodów najemców mieszkań komunalnych
oraz na dokonywanie podwyżek czynszów uwzględniających wzrost tych
dochodów. Zakładano bowiem, że osoby, których sytuacja uległa poprawie,
będą mogły korzystać z oferty wynajmu innych mieszkań, zasób komunalny
będzie zaś przeznaczony dla osób najuboższych. Ta stopniowa „migracja”
osób lepiej sytuowanych do innych zasobów mieszkaniowych oferowanych
przez państwo miałaby też skutkować szybszą realizacją wyroków eksmisyjnych – poprzez zwiększenie liczby mieszkań, które mogłyby być oferowane
w ramach najmu socjalnego (m.in. w celu realizacji wyroków eksmisyjnych)
– oraz zwiększeniem zasobu tymczasowych pomieszczeń. Dlatego nowelizacja zakłada również zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – likwidując możliwość eksmisji z mieszkania do schroniska bądź noclegowni oraz
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maksymalny okres, na jaki eksmisja może być wstrzymana z uwagi na oczekiwanie na dostarczenie przez gminę innego lokalu dla osoby eksmitowanej.
Jednak, jak wskazują liczne publikacje prasowe, dotychczas realizacja założeń
Narodowego Programu Mieszkaniowego w zakresie znaczącego zwiększenia
liczby tanich mieszkań na wynajem nie powiodła się; mieszkań nie przybyło.
Dlatego też sytuacja w gminach nie zmieniła się – nadal kolejki oczekujących
na pomoc mieszkaniową z gminy są o wiele większe niż ich możliwości zaspokojenia oczekiwań wszystkich potrzebujących. Z tego powodu – niezależnie
od tego, że aktualnie nie jest jeszcze możliwa ocena funkcjonowania nowych
regulacji zmienionej ustawy o ochronie praw lokatorów w praktyce – już
teraz powstaje zasadnicza obawa, czy wobec dotychczas praktycznie niezwiększonej liczby mieszkań dostępnych dla osób najuboższych nowelizacja
może przynieść zakładany przez ustawodawcę efekt. Obawy Rzecznika budzi
przede wszystkim niebezpieczeństwo, iż czas oczekiwania na realizację prawomocnych wyroków eksmisyjnych ulegnie dalszemu wydłużeniu, podczas
gdy już teraz sytuacja w tym zakresie jest zła (w wielu gminach wierzyciele
czekają trzy, a nawet pięć lat na realizację wyroków eksmisyjnych).
Z pewnością pozytywną zmianą jest wprowadzenie do ustawy o ochronie
praw lokatorów przepisu, który nakazuje gminom określenie w uchwale
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkań komunalnych także warunków, jakie spełniać musi lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb tych osób, wynikających z rodzaju
niepełnosprawności. O taką zmianę od dawna apelował Rzecznik. Wprawdzie
ustawodawca przyznał gminom znaczny margines czasowy (24 miesiące od
dnia wejścia w życie art. 2 ustawy zmieniającej) na wykonanie upoważnienia ustawowego poprzez określenie wymogów dla lokali wskazywanych osobom z niepełnosprawnościami oraz na przystosowanie lokali znajdujących się
obecnie w zasobie mieszkaniowym gminy, ale już obecnie – w ocenie Rzecznika – istnieje konieczność podjęcia przez gminy działań na rzecz poprawy
sytuacji osób, które oczekują na lokale z publicznego zasobu mieszkaniowego
dostosowane do ich niepełnosprawności. Niestety do Rzecznika docierają
z różnych gmin sygnały o wskazywaniu osobom z niepełnosprawnościami
lokali rażąco odbiegających od ich potrzeb. Wykonanie upoważnienia ustawowego i określenie wymogów w prawie miejscowym niewątpliwie zmieni
tę niekorzystną dla tej grupy mieszkańców gminy sytuację. Jednak nie sposób przyjąć, że do tego czasu szczególne potrzeby mieszkaniowe osób z niepełnosprawnościami nie będą realizowane albo będą realizowane w sposób
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daleko odbiegający od przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zasad poszanowania praw osób z niepełnosprawnością. Już dziś konieczne jest więc podjęcie przez gminy aktywnych działań w omawianym zakresie. Wobec braku
aktów prawnych określających dla lokali w sposób generalny wymogi techniczne (odnoszące się do poszczególnych dysfunkcji), które gminy musiałyby
stosować, realizując obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, mogą
być one określone na poziomie lokalnym w postaci standardów dostępności.
Wspomnieć trzeba, że pionierem w zakresie określenia standardów dostępności przestrzeni publicznej jest Gmina Miasta Gdyni4.
Warto w tym miejscu dodać, iż Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna postuluje również doprecyzowanie właściwych przepisów w zakresie przyznania
osobom doświadczającym przemocy domowej pierwszeństwa w uzyskaniu
innego mieszkania. Taka regulacja mogłaby wynikać np. z przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów, gdyby przewidziano w niej – analogicznie jak
w przypadku omówionym powyżej – obowiązek gminy określenia w uchwale
właśnie osób doświadczających przemocy w zajmowanym mieszkaniu jako
jednej z grup mogących korzystać z pierwszeństwa w najmie lokalu. Zgodnie
z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie5 osobie dotkniętej przemocą
w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie zapewnienia takiej osobie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie
ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Przepis ten nie
został uzupełniony innymi regulacjami, które nakładałyby na organy państwa
obowiązek jego realizacji, co powoduje, iż w praktyce ta norma nie jest realizowana. Niestety, ten postulat Rzecznika w omawianej nowelizacji ustawy
o ochronie praw lokatorów nie został uwzględniony.
Efektem działań podejmowanych przez Rzecznika wydaje się rozwiązanie
w znowelizowanym art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów polegające na
wprowadzeniu podstawy materialnoprawnej dla sądów do orzekania o braku
prawa do lokalu socjalnego nie tylko w sytuacji, gdy osoby wymienione w art.
14 ust. 4 ww. ustawy dysponują lokalem, w którym mogą zamieszkać, ale
także wtedy, gdy sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
dojdzie do przekonania, że ich sytuacja majątkowa lub dochodowa pozwala

4 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wdrażania Standardów
Dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.
5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390).
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na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Takie rozwiązanie – w powiązaniu z możliwością, jaka wynika z art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. odroczenia w czasie wykonania obowiązku opróżnienia
lokalu – pozwoli wyeliminować krytykowany w praktyce dotychczasowy
„automatyzm” w orzekaniu, tzn. obowiązek orzekania o uprawnieniu do
lokalu socjalnego także wobec tych osób, które wprawdzie w chwili orzekania
eksmisji nie dysponują innym lokalem, gdzie mogą zamieszkać, ale za to przy
użyciu własnych środków finansowych lub majątku mogą, w terminie wyznaczonym przez sąd, zapewnić sobie takie mieszkanie. Dzięki tej zmianie można
pozbawić nieuzasadnionej publicznej pomocy mieszkaniowej te osoby, które
znajdują się w dobrej sytuacji majątkowej lub dochodowej, a jednocześnie
uchronić przed pozbawieniem ochrony przed eksmisją, niebezpiecznym ze
względu na skutki społeczne, te osoby, które jej najbardziej potrzebują. Trzeba
bowiem przypomnieć, że początkowo projektodawca zamierzał w ogóle usunąć z ustawy o ochronie praw lokatorów przepis art. 14 ust. 4, nakazujący
sądowi w stosunku do określonych osób orzekać w wyroku eksmisyjnym o istnieniu uprawnienia do lokalu socjalnego.
Trzeba odnotować inną jeszcze korzystną zmianę w ustawie, mianowicie
wprowadzenie w art. 14 ust. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów reguły, że
gmina, składając ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, poucza
osobę uprawnioną, że jeżeli kwestionuje prawidłowość tej oferty, może
wytoczyć powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu, a po nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi eksmisyjnemu – powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Dotychczas bowiem, na co zwracał uwagę Rzecznik w swoich wystąpieniach,
przepisy nie określały jasno i jednoznacznie trybu, w jakim osoba, której sąd
w wyroku eksmisyjnym przyznał prawo do lokalu socjalnego, mogła poddać
ocenie sądu, czy proponowany lokal odpowiada definicji ustawowej lokalu
socjalnego. Można jedynie mieć wątpliwości, czy wobec treści wskazanego
w art. 14 ust. 6a pouczenia dłużnik nadal korzystać może z innych środków
ochrony prawnej, które dotychczas były w praktyce niekiedy wykorzystywane przez dłużników, mianowicie zażalenia na postanowienie o nadaniu
klauzuli wykonalności wyrokowi eksmisyjnemu bądź też skargi na czynność
komornika. Z pewnością bowiem te dwa ostatnie środki zaskarżenia są mniej
sformalizowane i mniej kosztowne dla dłużnika niż wytoczenie powództwa,
o jakim mowa w art. 14 ust. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów.
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Istotne obawy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące poszanowania praw
lokatorów w praktyce wzbudziła również nowelizacja ustawy o ochronie
praw lokatorów, dokonana przepisami ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym6. Do ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadzono mianowicie
nowy rodzaj umowy nazwany „najmem instytucjonalnym”, którego postanowienia mają zastosowanie do najmu lokali powstałych w ramach programu
„Mieszkanie+”. Zgodnie z dodanym do ustawy o ochronie praw lokatorów art.
19f ust. 1 i 2 umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu
mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.
Treść nowych przepisów dotyczących najmu instytucjonalnego wskazuje, że
przepisy te będą miały znacznie szersze zastosowanie niż do najmu realizowanego w ramach pakietu „Mieszkanie+”. Najem ten będzie bowiem dotyczył wszystkich działających na rynku podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, a więc zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych czy też jednostek organizacyjnych niebędących
osobą prawną. Niestety wydaje się, że przyjęte przez ustawodawcę uregulowania związane z rozwiązaniem umowy najmu instytucjonalnego wskutek
upływu terminu wypowiedzenia nie zapewniają najemcom ochrony przed
bezdomnością. Zgodnie bowiem z przyjętymi przez ustawodawcę rozwiązaniami, jeśli po rozwiązaniu umowy najmu wskutek upływu okresu wypowiedzenia i po skutecznym doręczeniu żądania opróżnienia lokalu najemca nie
opróżni lokalu w wyznaczonym terminie, to właściciel lokalu składa do sądu
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym
najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego oraz przyjął do wiadomości, że
prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego mu nie przysługuje. W takiej sytuacji sąd (na posiedzeniu niejawnym – art. 766 k.p.c.) nadaje
klauzulę wykonalności, która stanowi podstawę do podjęcia przez komornika działań zmierzających do opróżnienia lokalu i wydania go wierzycielowi.
W takim przypadku sąd nie orzeka eksmisji i nie bada (jak to się dzieje w innych
stosunkach najmu), czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego
przez osobę zobowiązaną do opuszczenia lokalu. W ogóle nie dochodzi do
merytorycznego badania tych kwestii w trybie procesu sądowego. Nie można
6 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2363).
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też nie zauważyć, że w przypadku najmu instytucjonalnego nie stosuje się
przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów o okresie ochronnym, zatem
eksmisje do schronisk i noclegowni (przepełnionych zimą) będą mogły następować przez cały rok, w tym również w okresie zimowym. Powyższe zastrzeżenia Rzecznik sygnalizował ministrowi inwestycji i rozwoju, który jednak nie
stwierdził potrzeby dokonania zmian w przepisach. Trudno obecnie ocenić,
jak omawiane regulacje funkcjonować będą w praktyce. Po pierwsze mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+” jest na razie bardzo mało, a po drugie upłynął jeszcze zbyt krótki czas od wprowadzenia do obrotu prawnego
kategorii najmu instytucjonalnego. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
nie wpłynęła dotąd ani jedna skarga od osoby, którą dotknęłyby konsekwencje tych uregulowań. Nie oznacza to jednak, że podnoszone zastrzeżenia nie
znajdą odbicia w praktyce w latach następnych.
Omawiając funkcjonowanie przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów w praktyce, nie sposób nie wspomnieć o realizacji przez Rzecznika Praw
Obywatelskich jego ustawowej kompetencji do zaskarżania aktów prawa
miejscowego do sądu administracyjnego. Rzecznik relatywnie często korzysta z uprawnienia do uruchamiania kontroli sądowo-administracyjnej w sprawach mieszkaniowych. Przedmiotem skarg kierowanych przez Rzecznika do
sądów administracyjnych są uchwały określające zasady gospodarowania
lokalami mieszkalnymi, tj. zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność gmin, zasady zbywania takich lokali, a także uchwały wprowadzające wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy. Z uwagi na brak wystarczającej w stosunku do potrzeb liczby mieszkań
komunalnych gminy, nierzadko nadal w sposób niezgodny z prawem, ograniczają uprawnienie członków wspólnoty samorządowej do uzyskania pomocy
mieszkaniowej, odmawiając im tej pomocy np. z uwagi na brak zameldowania, zadłużenie czynszowe, posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
brak dochodu lub inne, nieprzewidziane ustawą kryteria. Wcale nierzadko
zdarzają się zapisy uprawniające organ gminy do skreślenia z listy osób oczekujących na mieszkanie osoby, która odmówiła przyjęcia złożonej jej oferty,
niezależnie od tego, jakie powody nią kierowały. Sądy potwierdzały także
pogląd Rzecznika o braku podstaw prawnych do wyłaniania najemcy lokalu
mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2 w drodze przetargu na
wysokość czynszu najmu. Wszystkie podnoszone w skargach Rzecznika kwestie znalazły akceptację w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok
WSA w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. III SA/Gd 433/10; wyrok WSA
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w Gliwicach z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 28/14; wyrok WSA
w Gdańsku z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 664/14; wyrok
WSA w Gdańsku z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 435/14; wyrok
WSA w Kielcach z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Ke 414/16; wyrok WSA
w Poznaniu z dnia 7 maja 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 146/18).
W tej sferze w dalszym ciągu dochodzi do naruszania praw obywateli wskutek
uchwalania przepisów gminnych niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem; gminy nie aktualizują na bieżąco treści uchwał w celu dostosowania ich do znowelizowanych przepisów ustawowych bądź też wadliwie,
zgodnie ze swoim interesem, przepisy te interpretują. W wielu przypadkach
sądy administracyjne potwierdziły stawiane przez Rzecznika zarzuty naruszenia przepisów prawa mających charakter dyskryminujący mieszkańców gminy
i pozbawiający ich pomocy mieszkaniowej. Czujność i aktywność Rzecznika
w tym obszarze są konieczne, gdyż przepisy gminne zazwyczaj naruszają nie
tylko przepisy ustawowe, ale również zasady konstytucyjne: zasadę legalizmu
(art. 7), zasadę równości i sprawiedliwości społecznej (art. 32 i art. 2 Konstytucji RP) oraz zasadę, że akty wykonawcze mogą być stanowione wyłącznie na
podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (art. 92 ust. 1 Konstytucji).
W zdecydowanej większości spraw poddanych kognicji sądów administracyjnych z inicjatywy Rzecznika zapadają wyroki, które uwzględniają skargi
Rzecznika i w których sądy podzielają w pełni zarzuty wobec kwestionowanych przepisów gminnych. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania urzędu
udało się dzięki prokonstytucyjnemu orzecznictwu sądów administracyjnych
w wielu sprawach uzyskać korzystną dla obywateli jednolitą wykładnię przepisów gminnych regulujących dostęp do pomocy mieszkaniowej czy zasady
sprzedaży lokali, a także wyeliminować z obrotu prawnego postanowienia
niezgodne z prawem. Nie byłoby to możliwe bez istotnego udziału sądów
administracyjnych, które w swoich wyrokach przyznają prymat nadrzędnym
wartościom konstytucyjnym gwarantującym ochronę praw obywateli, a nie
zasadzie samodzielności gminy i jej interesom.
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TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO JAKO WYNAJMUJĄCY
MIESZKANIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ

Grażyna Szotkowska

Do 2015 roku podstawową cechą sytuacji mieszkalnictwa w Polsce była marginalizacja problematyki mieszkaniowej w działaniach państwa, mierzona nie tylko
niewielką skalą wsparcia finansowego, ale także niską intensywnością prac programowych i legislacyjnych. Istotna jest stała i ciągła rozbudowa sektora społecznych mieszkań na wynajem, oferującego mieszkania dostępne dla szerokiej
grupy polskich rodzin, bez zmuszania ich do wchodzenia w ryzykowne wieloletnie zadłużenie hipoteczne. Do 2015 roku sektor ten przeżywał dotkliwy regres.
Najpierw zmniejszano sukcesywnie finansowanie, następnie zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy i finansowanie programu mieszkań czynszowych
o umiarkowanych czynszach. Zmianą ustawy z dnia 26 października 1995 roku
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która weszła
w życie 15 października 2015 roku, podjęto próbę reaktywacji programu społecznych mieszkań czynszowych, ale na odmiennych warunkach od obowiązujących do 2009 roku. Wprowadzenie od 2016 roku finansowania zwrotnego
udzielanego w formie preferencyjnego kredytu lub emisji obligacji1 przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapoczątkowało kolejne zmiany związane
z przywróceniem należnej roli, jaką odgrywa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczne budownictwo czynszowe we wszystkich jego formach
udostępniania rodzinom potrzebującym dachu nad głową.
Można posługiwać się dwoma znaczeniami terminu „społeczne mieszkania
czynszowe” – w wąskim znaczeniu są to mieszkania budowane i zarządzane
głównie przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), na zasadach
rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego wyznaczonego zapisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach
1 Ze względu na nieznaczny udział obligacji w finasowaniu społecznego budownictwa czynszowego dalej będzie
mowa o preferencyjnym finansowaniu zwrotnym w formie kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
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popierania budownictwa mieszkaniowego, lub w szerokim znaczeniu, obejmującym mieszkania w zasobach publicznych, z reguły komunalnych, wynajmowane za niską, nierynkową stawkę czynszu. Cechą wspólną tych zasobów
jest niska lub umiarkowana stawka czynszu, czyniąca je mieszkaniami dostępnymi dla osób i rodzin o niskich i średnich dochodach.
W sektorze społecznym może występować najem socjalny o bardzo niskim
czynszu, najem o czynszu komunalnym nie wyższym niż 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej2 budynków
mieszkalnych, najem o czynszu typowym dla towarzystwa budownictwa społecznego, nie wyższym niż 4% lub 5% wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, którego
wysokość zależy od montażu finansowego kosztów budowy nowych mieszkań lub kosztów przebudowy i modernizacji istniejących mieszkań. Wszystkie
te systemy najmu oferują dostępne, dużo niższe od rynkowych stawki czynszu.
Znaczenie sektora mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach w polityce mieszkaniowej państwa jest bardzo duże. Nikogo nie trzeba przekonywać,
jak jest to ważne w realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej gmin. Podobnie nie trzeba przekonywać, jak istotną rolę odegrały – i nadal odgrywają –
towarzystwa budownictwa społecznego, szczególnie te, w których gmina jest
jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem albo w których ma większościowy
pakiet udziałów lub akcji. Mieszkania na wynajem pełnią szczególną funkcję
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności i realizacji polityki mieszkaniowej gmin i miast.
Przerastając plany twórców systemu, towarzystwa budownictwa społecznego okazały się efektywnym narzędziem realizacji wielu istotnych zadań
mieszkalnictwa na lokalnych rynkach mieszkaniowych nie tylko w zakresie
swojej działalności podstawowej. Umożliwiają korzystne budowanie mieszkań wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych i dla rodzin „z rynku
mieszkaniowego”, prowadzą remonty, renowacje historycznej zabudowy
i rewitalizację urbanistyczną, realizują termomodernizacje z udziałem środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz ze wsparciem funduszy
Unii Europejskiej, zarządzają budynkami gminnymi i należącymi do wspólnot
mieszkaniowych, jako inwestor zastępczy gmin i wspólnot mieszkaniowych
2 Ten poziom stawki czynszu jest uważany za docelowy w zasobach komunalnych.
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przygotowują i przeprowadzają inwestycje remontowe oraz nowe przedsięwzięcia, umożliwiają powstawanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, sierot, osób sędziwych, rodzin wielodzietnych i ludzi młodych, w tym studentów.
Mieszkania budowane przez towarzystwa budownictwa społecznego stanowią także istotny instrument wsparcia skierowany przez gminy do lokalnych
przedsiębiorców zabiegających o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników w zawodach istotnych dla rozwoju gminy lub miasta. Budują mieszkania
przeznaczone na wynajem z tzw. opcją dojścia do własności, korzystając z kredytu komercyjnego. Znajdują – odmiennie ukształtowaną lokalnymi uwarunkowaniami – misję w dużych miastach oraz średnich i małych miasteczkach.
Towarzystwa budownictwa społecznego korzystają ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania oferowanych w ramach rządowych programów
mieszkaniowych przeznaczonych na budowę nowych mieszkań lub na przebudowę i modernizację istniejących. Budują we współpracy i z finansowym
wsparciem gmin nowe mieszkania przeznaczone na wynajem lub mieszkania
chronione, a gmina korzysta z bezzwrotnej dotacji w ramach środków finansowych z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza standardową formułą wynajmu mieszkań w zasobach towarzystwa budownictwa
społecznego wybudowane przez nie mieszkania wynajmowane są gminie,
a gmina podnajmuje je rodzinom na zasadach obowiązujących przy wynajmowaniu mieszkań z komunalnego zasobu mieszkaniowego. W wypadku
mieszkań chronionych lokal taki może być użyczony nieodpłatnie. Towarzystwa budownictwa społecznego budują mieszkania w systemie partycypacji
osób fizycznych w kosztach budowy, korzystając z preferencyjnego wsparcia
finansowego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
finansowania zwrotnego. Osoby partycypujące w kosztach budowy są jednocześnie najemcami wybudowanych mieszkań, a wpłacona partycypacja
jest wkładem zwrotnym, który po zdaniu mieszkania w stanie wolnym od
osób i rzeczy jest zwracana najemcy po waloryzacji na zasadach określonych przepisami prawa. W większości osobami partycypującymi w kosztach
budowy są młodzi ludzi, dla których wynajęte mieszkanie w tym systemie jest
formą przejściową, początkiem samodzielności mieszkaniowej. Mieszkanie
przejściowe mobilizuje młodych ludzi, którzy mają możliwość oszczędzania
na kolejne mieszkania – własnościowe, wygodne, dostosowane do aspiracji,
często w domach jednorodzinnych. Towarzystwa budownictwa społecznego,
które są właścicielami kamienic mieszkalnych wymagających pilnej interwencji inwestycyjnej związanej z poprawą stanu technicznego budynku oraz
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zmianą układu funkcjonalnego położonych w nim mieszkań, aplikują z sukcesami w konkursach wniosków ogłaszanych przez samorządy województw
w ramach środków finansowych dostępnych z funduszy Unii Europejskiej
w regionalnych programach operacyjnych. Biorą ponadto udział w różnych
programach wspierających finansowo działania proekologiczne i przeciwsmogowe, takich jak Program KAWKA lub nowy Program CZYSTE POWIETRZE.
Pozyskane środki finansowe wykorzystują w montażach finansowych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych związanych z poprawą stanu technicznego istniejących budynków lub mieszkań.
Lokalnie towarzystwa budownictwa społecznego realizują wiele programów
mieszkaniowych skierowanych do różnych grup społecznych wymagających
wsparcia mieszkaniowego lub wspierają lokalowo realizowane przez gminy
działania i programy społeczne.
Przykładem takich działań prowadzonych na potrzeby gminy i we współpracy z gminą są szczecińskie gminne towarzystwa budownictwa społecznego współpracujące z Gminą Miasto Szczecin, wspólnie realizujące kilka
programów wsparcia mieszkaniowego. Programy te są przekładem korzystania z towarzystwa budownictwa społecznego jako uniwersalnego narzędzia
realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej, wsparcia w realizacji lokalnej polityki społecznej i lokalnych przedsiębiorców oraz ludzi młodych w uzyskaniu
pierwszego mieszkania.

Programy wsparcia mieszkaniowego Gminy Miasto Szczecin realizowane ze szczecińskimi gminnymi towarzystwami
budownictwa społecznego
Wsparcie wychowanków domów dzieckai innych placówek pieczy zastępczej
•

Program mieszkaniowy „Dom dla dziecka”

Celem programu jest wsparcie rozwoju pieczy zastępczej – osób zapewniających czasową opiekę i wychowanie dzieci przy braku takiej opieki ze strony
rodziców lub innych opiekunów – z wykorzystaniem zasobów mieszkaniowych szczecińskich gminnych towarzystw budownictwa społecznego, których dysponentem jest Gmina Miasto Szczecin.
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Tabela 1. Charakterystyka programu „Dom dla dziecka”
Dla kogo?

wychowankowie pieczy zastępczej do 18. roku życia

Współpraca:

Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Opieki nad Dzieckiem

Kto realizuje:

szczecińskie towarzystwa budownictwa społecznego

Rodzaj mieszkania:

chronione wspierane

Czas trwania umowy najmu:

na czas oznaczony związany z realizacją zadania zleconego przez
Gminę Miasto Szczecin

Czynsz najmu:

3% w.o.3 – 10,68 zł/m2 miesięcznie4

Beneficjenci programu:

zawodowe rodziny zastępcze,
instytucjonalne placówki pieczy zastępczej,
organizacje pozarządowe prowadzące placówki pieczy zastępczej
typu rodzinnego,
rodzinne domy dziecka

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Fot. 1. Wyposażenie mieszkania w programie „Dom dla dziecka”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
3 Wartość odtworzeniowa kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
4 Dane o wysokości stawek czynszu odpowiadają stanowi na koniec marca 2019 roku.
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•

Program mieszkaniowy „Dom na start”

Program jest skierowany do pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz inne placówki, uprawnionych do uzyskania
pomocy w pozyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych przez pobyt
w mieszkaniu chronionym treningowym lub w mieszkaniu docelowym.
Mieszkanie chronione treningowe, tzw. inkubator
Tabela 2. Charakterystyka programu „Dom na start” (mieszkania chronione treningowe).
Dla kogo?

młodzież powyżej 18. roku życia

Kto realizuje?

szczecińskie towarzystwa budownictwa społecznego, TBS Prawobrzeże w Szczecinie

Współpraca:

Urząd Miasta Wydział Spraw Społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rodzaj mieszkania:

chronione treningowe

Czas trwania umowy najmu:

na czas nieoznaczony – umowa z Gminą Miasto Szczecin

Czynsz najmu:

od 3% do 4% w.o. – 10,68–14,00 zł/m2 miesięcznie

Beneficjenci programu:

pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze – przystosowanie do realiów samodzielnego funkcjonowania, etap wstępny przed samodzielnym mieszkaniem, pobyt do
trzech lat, z możliwością przedłużenia w sytuacji studiowania

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Fot. 2. Wyposażenie mieszkań treningowych w programie „Dom na start”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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Samodzielne mieszkanie docelowe
Tabela 3. Charakterystyka programu „Dom na start” (mieszkania docelowe).
Dla kogo?

młodzież powyżej 18. roku życia

Kto realizuje?

szczecińskie towarzystwa budownictwa społecznego, TBS Prawobrzeże w Szczecinie

Współpraca:

Urząd Miasta Wydział Spraw Społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rodzaj mieszkania:

samodzielne, docelowe

Czas trwania umowy najmu:

na czas nieoznaczony

Czynsz najmu

3% w.o. – 10,50 zł/m2 miesięcznie lub
4% w.o. – 14,00 zł/m2 miesięcznie (wówczas przez okres trzech lat
stosowana jest dopłata różnicy między czynszem 3% a 4% przez
Gminę Miasto Szczecin)

Beneficjenci programu:

wychowankowie pieczy zastępczej przygotowani do prowadzenia
samodzielnego życia, w pierwszej kolejności po pobycie w mieszkaniu chronionym, tzw. inkubatorze, lub opuszczający placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Fot. 3. Wyposażenie mieszkań docelowych w programie „Dom na start”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Wsparcie dla młodych osób, które nie ukończyły 35. roku życia
•

Program mieszkaniowy „Dom dla studenta”

Skierowany jest do studentów szczecińskich uczelni pochodzących spoza
Szczecina. Stanowi alternatywę dla akademików i najmu komercyjnego.

62

Tabela 4. Charakterystyka programu „Dom dla studenta”
Dla kogo?

studenci szczecińskich uczelni

Współpraca:

Urząd Miasta Szczecin, Biuro Strategii

Rodzaj mieszkania:

mieszkanie wspólne o pow. powyżej 70 m2

Czas trwania umowy najmu:

na czas oznaczony 12 miesięcy z możliwością zawierania kolejnych
umów wyłącznie na czas nauki

Czynsz najmu:

4% w.o. – 14,00 zł/m2 miesięcznie

Beneficjenci programu:

studenci szczecińskich uczelni wyższych na stałe mieszkający
poza Szczecinem, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na czas
nauki, lokale umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt AGD
(lodówka, pralka) wynajmowane jako pokoje jedno- i dwuosobowe z dostępem do wspólnych pokoju, kuchni i łazienki

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Fot. 4. Wyposażenie mieszkań w programie „Dom dla studenta”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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•

Program mieszkaniowy „Dom dla absolwenta”

Jest to program Gminy Miasto Szczecin ukierunkowany przede wszystkim na
rozwój przedsiębiorczości (program biznesowy) i tworzenie nowych miejsc
pracy w Szczecinie – w powiązaniu z ofertą mieszkaniową przedstawianą
przez samorząd miejski na preferencyjnych warunkach (dopłata do połowy
wkładu własnego przyszłego najemcy mieszkania budowanego w systemie
partycypacji). Program jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych
o profilu wykształcenia wymaganym w danym roku do świadczenia pracy
w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.
Tabela 5. Charakterystyka programu „Dom dla absolwenta”
Dla kogo?

młodzi ludzie z branż istotnych dla miasta, do 35 lat

Współpraca:

Urząd Miasta Szczecin, Biuro Strategii

Rodzaj mieszkania:

samodzielne, jedno- lub dwupokojowe

Czas trwania umowy najmu:

na czas oznaczony od trzech do sześciu lat, z możliwością dalszego
zamieszkiwania na czas nieoznaczony po wpłacie drugiej połowy
kwoty partycypacji

Czynsz najmu:

4% w.o. – 14,00 zł/m2 miesięcznie

Beneficjenci programu:

absolwenci podejmujący pracę lub zatrudnieni w Szczecinie (młodzi
ludzie o kwalifikacjach w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju oraz w dziedzinach zawodowych istotnych dla
mieszkańców, m.in. informatycy, inżynierowie, lekarze, pielęgniarki);
warunek: 15% partycypacja w kosztach budowy i spełnienie kryterium
dochodowego obowiązującego w towarzystwie budownictwa społecznego (pozostałe 15% partycypacji wnosi Gmina Miasto Szczecin)

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Fot. 5. Mieszkanie w programie „Dom dla absolwenta”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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Wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach programu
„Szczecin przyjazny rodzinie”
•

Program mieszkaniowy „Dom dużej rodziny”

Program stanowi uzupełnienie realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin
programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Jednym z podstawowych założeń
programu jest stworzenie szczecińskim rodzinom dobrych warunków życia
i rozwoju. Główna przesłanka godnego życia związana jest ze środowiskiem
zamieszkania, brak mieszkania jest zaś szczególnie istotnym problemem dla
niezamożnych, wielodzietnych rodzin.
Tabela 6. Charakterystyka programu „Dom dużej rodziny”
Dla kogo?

rodziny z co najmniej czwórką dzieci

Współpraca:

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych

Rodzaj mieszkania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Czas trwania umowy najmu:

samodzielne, docelowe o powierzchni powyżej 70 m2, wyposażone w szafki kuchenne i sprzęt AGD (pralka, lodówka i zmywarka)

Czynsz najmu:

na czas nieoznaczony

Beneficjenci programu:

3% w.o. – 10,68 zł/m2 miesięcznie
rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci (małoletnich lub w
wieku do 18–24 lat, które kontynuują naukę), wymagające wsparcia mieszkaniowego, w tym także związanego z poprawą warunków mieszkaniowych, rodziny wskazywane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie po weryfikacji wniosków przez komisję

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Fot. 6. Wyposażenie mieszkań w programie „Dom dużej rodziny”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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Wsparcie dla osób w podeszłym wieku
•

Program mieszkaniowy „Dom dla seniora”

Mieszkania chronione wspierane
Od 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizuje program mieszkań chronionych skierowany do osób starszych oczekujących
w kolejce do domów pomocy społecznej, którzy chcą – i mogą ze względu na
stan zdrowia – funkcjonować w samodzielnych mieszkaniach z całodobową
opieką sprawowaną przez wyspecjalizowanych opiekunów. W przygotowanych na ten cel mieszkaniach likwidowane są bariery architektoniczne we
wszystkich pomieszczeniach, zapewnia się odpowiednią szerokość otworów
drzwiowych, przede wszystkim jednak dostosowuje się łazienki i toalety do
korzystania przez osoby poruszające się na wózkach. Prowadzeniem takiego
mieszkania zajmuje się organizacja pozarządowa wyłoniona przez miasto
w konkursie, a naborem mieszkańców – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w ramach swoich zadań statutowych. W mieszkaniu tym zapewnia się osobom w podeszłym wieku usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych
w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej możliwości psychofizycznych.
Tabela 7. Charakterystyka programu „Dom dla seniora” (mieszkania chronione).
Dla kogo?

osoby w podeszłym wieku

Współpraca:

Urząd Miasta Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rodzaj mieszkania:

chronione wspierane – z całodobową opieką

Czas użyczenia:

na czas nieoznaczony – umowa użyczenia zawarta z Gminą Miasto
Szczecin

Opłaty:

użyczenie miastu lub jego jednostkom organizacyjnym po kosztach (koszty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej – zaliczka
i Fundusz Remontowy – około 5,00 zł/m2)

Beneficjenci programu:

osoby starsze, które nie mają możliwości do dalszego samodzielnego funkcjonowania we własnym mieszkaniu, osoby wymagające całodobowej wykwalifikowanej opieki oraz osoby oczekujące
na miejsce w domu pomocy społecznej

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
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Fot. 7. Wyposażenie mieszkań w programie mieszkań chronionych dla seniorów

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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Mieszkania wspomagane
Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób, które w związku z ukończeniem 70 lat wymagają lub będą wymagać w niedługiej perspektywie czasu
wsparcia w środowisku zamieszkania, i dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki w domach pomocy społecznej lub innych placówkach społecznych,
nie mają jednak zdolności do zapewnienia sobie – korzystając z własnych zasobów – stosownych do ich wieku warunków zamieszkania. Celem programu jest
zaoferowanie mieszkań o standardzie dostosowanym do potrzeb osób starszych
wraz z towarzyszącą infrastrukturą organizacyjno-społeczną, umożliwiającą
samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie seniorów w środowisku zamieszkania.
Tabela 8. Charakterystyka programu „Dom dla seniora” (mieszkania wspomagane).
Dla kogo?

osoby starsze w wieku 70 i więcej lat

Współpraca

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rodzaj mieszkania:

wspomagane, położone w budynkach otoczonych przyjazną i zieloną
przestrzenią, w pobliżu dobrze rozwiniętej siatki usługowo-transportowej, łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych
niepełnosprawnością, w mieszkaniach zainstalowany system przyzywania pomocy, w budynku strefa ogólnodostępna wyposażona
w meble i urządzenia umożliwiające wspólne spędzanie czasu

Czas trwania umowy najmu:

na czas nieoznaczony – umowa najmu zawarta z miastem, które
podnajmuje osobom starszym w systemie „najem – podnajem”

Czynsz najmu:

3% w.o. – 10,68 zł/m2 miesięcznie

Beneficjenci programu:

osoby starsze, które nie wymagają całodobowej opieki

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Fot. 8. Wyposażenie mieszkań w programie mieszkań wspomaganych dla seniorów

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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Wsparcie dla osób wynajmujących mieszkania z komunalnego
zasobu mieszkaniowego lub będącego w dyspozycji Gminy
Miasto Szczecin, o niskim standardzie technicznym, funkcjonalnym i powierzchniowym
•

Program mieszkaniowy „Nowy Dom”

Program skierowany do najemców mieszkań z zasobu komunalnego oraz
mieszkań będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin, którzy chcieliby
zamienić wynajmowane lokale mieszkalne na lokale o nowoczesnym standardzie technicznym i funkcjonalnym. W zasobie komunalnym mieszkań będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin znajduje się znaczna liczba lokali
o niskim standardzie technicznym i funkcjonalnym. Wynajmowane są one
przez rodziny, których miesięczne dochody gospodarstw domowych pozwalają na wynajęcie lokalu o wyższym standardzie i ponoszenie wyższych opłat
z tytułu najmu. Zwolnione lokale są przeznaczane na zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach, tym samym zwiększa się
liczba lokali na najem socjalny oraz zamiennych. Ponadto celem programu
jest zwiększenie podaży lokali mieszkalnych na potrzeby realizacji wyroków
sądowych lub na potrzeby osób ubiegających się o najem socjalny lokali
przy możliwie najniższym udziale Gminy Miasto Szczecin w finansowaniu ich
pozyskania. Towarzystwo budownictwa społecznego, korzystając z preferencyjnego finansowania w ramach programu rządowego i wyznaczając ekonomiczne czynsze, jest dla gminy najbardziej dogodnym dostawcą mieszkań.
Miasto finansuje tylko część wkładu własnego do inwestycji w formie aportu,
przeważnie gruntowego. Mieszkania zwalniane przez osoby przeprowadzające się do lokali towarzystwa budownictwa społecznego są oddawane
w najem socjalny. Do pozostałych celów należy:
•
•
•
•
•
•

optymalizacja kosztów budowy nowych mieszkań do realizacji zadań własnych gminy przez korzystanie z preferencyjnego dofinansowania;
tworzenie zróżnicowanego zasobu mieszkań będących w dyspozycji gminy;
zwiększenie dostępności do lokali o wyższym standardzie;
pozyskiwanie lokali o niższym standardzie bez konieczności angażowania
środków na ich przygotowanie do zasiedlenia;
możliwość poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali komunalnych lub będących w dyspozycji gminy;
mobilizowanie najemców lokali komunalnych do regularnego płacenia
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czynszu (warunek uczestnictwa w programie), utrzymania wynajmowanych
lokali w należytym stanie technicznym, dbałości o stan techniczny i sanitarny części wspólnych, a także do użytkowania wynajmowanych lokali przy
poszanowaniu zasad współżycia społecznego i porządku domowego.
Tabela 9. Charakterystyka programu „Nowy dom”
Dla kogo?

najemcy mieszkań w zasobie komunalnym lub będących w dyspozycji miasta, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe

Współpraca

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów
Prawnych Nieruchomości
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Rodzaj mieszkania:

funkcjonalne mieszkania o pełnym standardzie, wyposażone we
wszystkie media

Czas trwania umowy najmu:

na czas nieoznaczony – umowa najmu zawarta z miastem, które
podnajmuje w systemie „najem – podnajem”

Czynsz najmu:

3% w.o. – 10,68 zł/m2 miesięcznie

Beneficjenci programu:

najemcy mieszkań komunalnych, których stać na wyższy czynsz
najmu i którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Fot. 9. Budynki mieszkalne z lokalami wynajmowanymi w programie „Nowy Dom”

Źródło: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
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Podsumowanie
Prezentacja programów mieszkaniowych wspierających różne działania administracji samorządowej stanowi potwierdzenie możliwości wykorzystania
potencjału organizacyjnego, technicznego i intelektualnego pracowników
towarzystw budownictwa społecznego do realizacji zadań realizowanych
przez gminy w różnych sferach ich działalności.
Podsumowując, należy stwierdzić, że mimo warunków niezbyt sprzyjających
dynamicznemu rozwojowi towarzystw budownictwa społecznego, w tym
prowadzeniu działalności inwestycyjnej związanej z budową mieszkań społecznych przeznaczonych na wynajem, szczególnie w latach 2009–2015,
towarzystwa budownictwa społecznego dobrze sobie poradziły z zastaną
sytuacją i nie zaprzestały budowy nowych mieszkań. Wprawdzie liczba
oddanych do użytkowania nowych mieszkań była dalece niewystarczająca
w stosunku do popytu na nie, ale dzięki tym inwestycjom nie było „pustki”
w działalności towarzystw budownictwa społecznego, a potencjał organizacyjny i techniczny wypracowany przez lata działalności nie został utracony.
Model towarzystwa budownictwa społecznego jako spółki mieszkaniowej
inwestującej w nowe budownictwo czynszowe, nie zaś tylko zarządzającej
wybudowanymi mieszkaniami, jest przykładem na to, jak bardzo potrzebne
lokalnie są różne działania i rozwiązania kierowane do różnych grup rodzin
i osób potrzebujących mieszkania, których nie stać na nabycie własnego
lokalu na zasadach rynkowych. Warte podkreślenia są zasady wynajmowania mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego. Stosowane są
– zgodnie z przepisami prawa – zasady wynajmu mieszkań zapewniające
silną ochronę najemcy. Towarzystwa budownictwa społecznego wynajmują
mieszkania na czas nieokreślony, a regulacja czynszowa daje najemcom gwarancję przewidywalnych, niewysokich wzrostów stawek czynszu. Z reguły
towarzystwa mają czynsz na poziomie 4% wartości odtworzeniowej w skali
roku lub poniżej tego progu maksymalnego. Nie stosuje się najmu instytucjonalnego, najemcy maja prawo do ubiegania się o dodatki mieszkaniowe
na zasadach ogólnych. Zyskają również – po wejściu w życie ustawy dnia 20
lipca 2019 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych
w pierwszych latach najmu mieszkania – w nowych zasobach prawo do tych
dopłat. Korzystając ze środków Funduszu Dopłat (w formule wsparcia gmin
w realizacji mieszkań czynszowych), towarzystwa budownictwa społecznego
są partnerami gminy w tych przedsięwzięciach i wówczas stosują umowy
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najmu na czas nieoznaczony ze stawką obowiązującą w zasobach gminnych
(z reguły jest to najwyższa stawka czynszu najmu w gminie, ponieważ są to
mieszkania w pełni wyposażone w instalacje i o bardzo dobrym standardzie).
Aby zwiększyć dostępność mieszkań, szczególne w ramach „specjalnych” programów mieszkaniowych realizowanych przez towarzystwa budownictwa
społecznego w partnerstwie z gminą, skierowanych do szczególnie wrażliwych grup najemców, stosowany jest system „najem – podnajem”. Jeśli założenia danego programu przewidują ograniczenie czasu najmu, stosowany
jest najem na czas oznaczony, np. w przedstawionych tu programach szczecińskich dotyczących wynajmowania mieszkań studentom, absolwentom czy
mieszkań treningowych. Mieszkania w zasobach towarzystw budownictwa
społecznego wynajmuje gmina, płacąc spółce stawkę czynszu stosowaną
przez towarzystwa budownictwa społecznego, czyli około 4% lub 5% wartości odtworzeniowej, zależnie od sposobu finansowania przedsięwzięcia.
Następnie gmina podnajmuje te mieszkania osobom, które spełniają warunki
tych programów lub warunki najmu komunalnego za stawkę czynszu obowiązującego w danej gminie. Tym samym tworzą się zróżnicowane systemy
najmu w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, zwiększające
dostępność tych mieszkań z racji aktywnej roli gminy.
Korzystając z prawa do najmu mieszkań na czas nieoznaczony, najemcy są
w korzystnej sytuacji – jeśli wypełniają warunki umowy najmu, mogą korzystać z zasiedlonego mieszkania przez dowolnie długi okres. W prawa najmu
wchodzą, w razie śmierci najemcy, członkowie rodziny współzamieszkujący
z nim i spełniający warunki najmu w zasobach towarzystwa budownictwa
społecznego. Jeszcze raz należy podkreślić, że wpłacana partycypacja, podnosząca początkowy koszt dostępu do mieszkań, jest – po rezygnacji z najmu
– wypłacana w waloryzowanej kwocie, co powoduje, że ten kapitał jest odzyskiwany i nie traci na wartości.
Ostatnie zmiany proponowane przez rząd w ustawodawstwie związanym
z mieszkaniami społecznymi otwierają nowe możliwości współpracy towarzystw budownictwa społecznego z gminami, co bezsprzecznie powinno
wypłynąć na zwiększenie dynamiki tempa budowy nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem. Dobrym przekładem takich działań jest 2018 rok,
w którym wprowadzono wiele zmian w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 roku
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymcza-
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sowych pomieszczeń oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W świetle nowych uregulowań prawnych konieczna jest nowelizacja
ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego, szczególnie w części dotyczącej limitu górnych progów dochodowych uprawniających do wynajmu mieszkania w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.
Istotna jest także obecna sytuacja gospodarcza Polski, której jednym z wielu
skutków jest sytuacja na rynku usług budowlanych. Dynamiczny, wręcz skokowy wzrost cen robót budowlanych i materiałów budowlanych, datowany
od pierwszego kwartału 2017 roku, oraz stałe szybkie tempo wzrostu tych
cen w 2017 i 2018 roku, które trwa nadal, powoduje, że bardzo trudno jest
przygotować montaż finansowania danej inwestycji, który „zamknąłby się”
w czasie od przygotowania kosztorysu inwestorskiego i pozyskania zewnętrznego finansowania w ramach rządowych programów mieszkaniowych do
daty otwarcia ofert w przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Najrzetelniej wykonane wyceny nie nadążają za wzrostem cen. W konsekwencji inwestorzy instytucjonalni, w tym także towarzystwa budownictwa
społecznego, w dacie otwarcia ofert wykonawców stają przed dylematem,
którym jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację
zaplanowanej i przygotowanej inwestycji mieszkaniowej. Tym bardziej jest to
trudne, gdyż przepisy regulujące wsparcie finansowe w ramach rządowych
programów mieszkaniowych mają sztywno określone ramy dotyczące ubiegania się o pozyskanie dostępnego wsparcia – udział procentowy wsparcia
finansowego oraz kwota wsparcia są stałe, a ich wysokość wynika ze stanu na
dzień złożenia wniosku o pozyskanie wsparcia. Nie uwzględniają zmian, które
następują na rynku budowlanym w czasie od daty złożenia wniosku o pozyskanie wsparcia do daty otwarcia ofert w przetargu na wybór wykonawcy. Całe
ryzyko związane z taką sytuacją, która jest niezależna od inwestora, leży po
jego stronie ze względu na brak możliwości zwiększenia kwotowego wsparcia finansowego w kosztach realizacji danej inwestycji do wnioskowanego
udziału procentowego wsparcia w tych kosztach. W obecnej sytuacji rynku
budowlanego stanowi to poważne zagrożenie dla realizacji planowanych
inwestycji mieszkaniowych, co wpłynie na tempo budowy nowych mieszkań,
szczególnie w wypadku dużych inwestycji.
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ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB
MIESZKANIOWYCH Z PERSPEKTYWY
SAMORZĄDOWCA

Tomasz Lewandowski

Diagnoza potrzeb mieszkaniowych
Polityka mieszkaniowa i zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli w zakresie zapewnienia dachu nad głową były do początku lat dziewięćdziesiątych XX
wieku domeną władz centralnych. W budżecie państwa zabezpieczano spore,
jak na ówczesne uwarunkowania, środki, państwo zaś wspierało różne formy inicjatyw skierowanych na pomoc mieszkaniową, w tym szczególnie rozwój spółdzielczości mieszkaniowej. Niestety, pierwsza dekada Trzeciej Rzeczypospolitej
była okresem absolutnej zapaści i wycofywania się państwa oraz władz centralnych z aktywności na tym polu. W debacie publicznej przeważało przekonanie,
że każdy obywatel powinien sam zabezpieczyć sobie dach nad głową, a państwo
czy samorządy powinny wyzbyć się zasobu mieszkaniowego znajdującego się
w ich zarządzie. Na piedestale wartości postawiono własność lokalu i otoczono
to prawo ochroną niespotykaną w innych państwach europejskich. Ochroną,
która często była realizowana kosztem podstawowych praw lokatorskich.
Lata zaniedbań w zakresie polityki remontowej publicznego zasobu mieszkaniowego doprowadziły do katastrofalnego stanu technicznego budynków komunalnych i fatalnego wizerunku dzielnic śródmiejskich, które zamiast przyciągać,
odstraszały nie tylko turystów, ale także lokatorów. W tym czasie – w obliczu
wielu wyzwań inwestycyjnych i braku pomocy państwa, które przekazało gminom silnie zdekapitalizowane aktywa mieszkaniowe – włodarze zdecydowanej
większości miast zdecydowali się odstąpić od realizacji pilnych działań inwestycyjnych ratujących stan domów komunalnych i pozwolili na sprzedaż mieszkań
komunalnych dotychczasowym lokatorom, z bonifikatą sięgającą nawet 90%.
Proces sprzedaży, tak w Poznaniu, jak i w innych miastach, nie przebiegał
jednak gładko ze względu na brak aktualnej dokumentacji inwentaryzacyj-
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nej, konieczność regulacji nieruchomości, na których były posadowione
budynki, czy z uwagi na roszczenia byłych właścicieli o zwrot nieruchomości.
Przeszkodą były także, co oczywiste, ograniczone możliwości organizacyjne
samorządów prowadzących proces zbywania mieszkań.
Podjęcie przez samorządy procesu sprzedaży mieszkań z bonifikatą miało
katastrofalny w skutkach wpływ na możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej co najmniej z kilku powodów.
Przede wszystkim znacznie uszczuplono stan zasobu mieszkań komunalnych,
przez co ograniczono możliwości udzielania pomocy mieszkaniowej osobom
najbardziej potrzebującym. W Poznaniu zmniejszono ten zasób o ponad 40%
– z 22 tysięcy do 12,5 tysiąca mieszkań.
Kolejną bardzo złą konsekwencją tej decyzji było wstrzymanie remontów
i modernizacji budynków komunalnych. Nie chciano wydatkować środków
publicznych na budynki, w których mieszkania planowano sprzedawać z wysoką
bonifikatą. Poza pilnymi naprawami wymuszonymi groźbą katastrofy budowlanej nie prowadzono więc racjonalnej polityki modernizacji miejskich kamienic.
Po trzecie, chęć wykupienia lokalu zgłosiły osoby stosunkowo dobrze
sytuowane i przedsiębiorcze, które dotychczas terminowo płaciły czynsz.
W zasobie komunalnym w dużej mierze pozostały osoby mające zaległości
czynszowe, a ich zdolność do terminowego płacenia czynszu była i jest niższa
niż osób, które wykupiły lokale. Zmniejszono więc zdolność samorządów do
finansowania remontów i modernizacji budynków komunalnych ze środków
pobieranych z czynszów.
Miasto, wyzbywając się mieszkań głównie w dzielnicach śródmiejskich, przyczyniło się także do gentryfikacji społecznej na tym terenie oraz do zmiany
funkcji wielu lokali z mieszkaniowych na biurowe. Śródmieście przestało być
tak atrakcyjnym jak kiedyś miejscem zamieszkania, a zaczęło się kojarzyć
z miejscem rozrywki. To miało wpływ na wyludnianie dzielnic śródmiejskich.
Na koniec 2012 roku w śródmiejskim rejonie Poznania mieszkało 124 320
mieszkańców, co stanowiło 22,6% ludności całego miasta. Spośród pięciu
osiedli (Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Św.
Łazarz oraz Wilda), które składają się na Śródmieście, najbardziej zaludnione
było osiedle Św. Łazarz, najmniej zaś zaludnione – osiedle Ostrów Tumski-
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-Śródka-Zawady-Komandoria. W ostatnich ośmiu latach, jeszcze przed podjęciem działań rewitalizacyjnych, liczba osób zameldowanych w Śródmieściu
zmniejszyła się o ponad 18 tysięcy, czyli o 13%.
Po ćwierćwieczu transformacji ustrojowej i wieloletnich zaniedbaniach
w zakresie odtworzenia zasobu mieszkań komunalnych Poznań stanął przed
ogromnym wyzwaniem dokonania istotnego zwrotu w polityce mieszkaniowej. W pierwszej kolejności należało wywindować politykę mieszkaniową na
szczyt priorytetów komunalnych i dokładnie zdefiniować komu, w jakiej skali
i za pomocą jakich instrumentów należałoby pomóc. Zmiana na poziomie
władz wykonawczych umożliwiła przeprowadzenie tego procesu. Punktem
wyjścia było zdefiniowanie potencjału, jakim dysponowaliśmy, i określenia
grupy, której w pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia mieszkaniowego.
W momencie przystąpienia do badań potrzeb mieszkaniowych i opracowania
polityki mieszkaniowej w 2015 roku Miasto Poznań dysponowało zasobem
komunalnym składającym się z 12 320 lokali, z czego w budynkach wspólnot
znajdowało się 6915 lokali, a w budynkach komunalnych 5360 lokali.
Wśród miast tzw. drugiego rzędu (poza Warszawą) Poznań dysponuje najmniejszą liczbą lokali komunalnych w Polsce. W grupie dużych miast mamy także
najmniej lokali socjalnych, choć ich liczba z roku na rok się zwiększa. Dlatego
potrzebne były zdecydowane działania skierowane na poprawę tego stanu.
Począwszy od 2016 roku wstrzymano sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą, stąd na skutek nowych inwestycji mieszkaniowych kolejne lata były pierwszymi od ostatniej dekady XX wieku, w których z roku na roku zwiększaliśmy liczbę
mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę oczekiwania
lokatorów związane z wykupem lokali z bonifikatą, była to z pewnością najtrudniejsza decyzja w obszarze polityki mieszkaniowej. Podjęto także wiele programów skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych, o czym niżej.
Potrzeby mieszkaniowe wynikające z konieczności realizacji obowiązkowych zadań
miasta wynikających z prawa miejscowego i ustaw kształtują się następująco:
•
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ponad 900 rodzin oczekuje na mieszkanie socjalne w ramach realizacji
wyroku eksmisyjnego z zasobu prywatnego, z zasądzonym przez sąd prawem do lokalu socjalnego;

•
•

•
•
•
•

około 1,2 tysiąca rodzin oczekuje na mieszkanie socjalne w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego z zasobu miejskiego, z przyznanym przez sąd
prawem do lokalu socjalnego;
na rocznej liście realizacyjnej ponad 500 osób oczekuje na lokal socjalny
i mieszkalny na podstawie decyzji prezydenta miasta będącej konsekwencją przyjęcia listy, o której mowa w Uchwale Nr XXX/443/VII/2016 Rady
Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
co roku wpływa do miasta ponad 2 tysiące wniosków w trybie powyższej uchwały;
około 4 tysięcy osób mieszka na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
– oznacza to brak około 1 tysiąca lokali;
około 550 rodzin mieszka w barakach;
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych szacuje, że w ośrodkach dla bezdomnych brakuje około 250 miejsc.

Zapewnienie najpilniejszej pomocy mieszkaniowej wymaga więc od miasta
pozyskania ponad 4 tysięcy mieszkań. Liczba osób, które zwracają się do miasta każdego roku o pomoc, stale się zwiększa: z kilkuset w 2015 roku do 2,2
tysiąca w 2018 roku. Na skutek podjętych działań zwiększyła się w perspektywie ostatnich ośmiu lat dziesięciokrotnie liczba mieszkań przyznawanych rocznie lokatorom ubiegającym się o pomoc mieszkaniową (z kilkudziesięciu do
ponad 500 lokali rocznie). Jak wspomniano, brakuje przede wszystkim mieszkań socjalnych. Otwarta polityka miasta skierowana na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych spowodowała, co oczywiste, wzrost oczekiwań poznaniaków
i zwiększenie się liczby wniosków o pomoc mieszkaniową. Warto jednak podkreślić, że z roku na rok rośnie także poprzeczka punktowa, od której zależne
jest przyznanie mieszkania. Oznacza to, że zwracają się do miasta osoby
w trudniejszej sytuacji życiowej. W systemie poznańskim o przyznaniu mieszkania decyduje liczba punktów przypisanych do wniosku, generowanych na
podstawie kryteriów opisanych w prawie miejscowym (wnioskodawca otrzymuje punkty m.in. za przekroczenie 70. roku życia, za dzieci w gospodarstwie
domowym, niepełnosprawność czy doświadczenie przemocy w rodzinie).
Samorząd poznański patrzy jednak na politykę mieszkaniową w znacznie szerszym
ujęciu. Nie jest tajemnicą, że duże aglomeracje walczą o mieszkańców – dodatnie saldo migracyjne ma bezpośredni wpływ na rozwój miasta. Dobry klimat do
zamieszkania w danym miejscu i dogodne warunki życia przekładają się na zwiększone dochody miasta z różnych tytułów, w tym głównie udziału w podatku PIT
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i CIT. W interesie miasta jest zatem tworzenie przestrzeni zapewniających dobre
warunki zamieszkania i bytowania poznaniaków. Odpowiednio prowadzona polityka mieszkaniowa, w tym proponowanie programów pozwalających mieszkańcom uzyskać mieszkania o dostępnym czynszu, może mieć decydujące znaczenie
np. dla młodego człowieka przy wyborze miejsca zamieszkania i pracy.
Dlatego poza aspektem socjalnym wsparcia mieszkaniowego niezwykle istotne
jest dla nas również zagadnienie tworzenia dostępnego cenowo rynku najmu.
W latach 2011–2015 jedynie dwa polskie miasta tzw. drugiego rzędu (największe
miasta poza stolicą) wyraźnie traciły mieszkańców. Były to Poznań, który stracił
w tym czasie 11 216 mieszkańców, i Łódź, która zanotowała ubytek 24 073 osób.
Wszystkie pozostałe miasta z badanej grupy miast zanotowały niewielki wzrost
liczby mieszkańców (najwyższym cieszył się Wrocław, gdzie przybyły 4524
osoby). Przyczyną wystąpienia takiej sytuacji mogły być utrzymujące się wysokie ceny mieszkań w Poznaniu, szczególnie na rynku pierwotnym. Jeśli z badań
preferencji mieszkaniowych poznaniaków wynika chęć zamieszkania w nowym
mieszkaniu (najlepiej w domu jednorodzinnym, zgodnie z deklaracją większości
badanych), a ceny nieruchomości w obszarze metropolitalnym są znacznie niższe niż w Poznaniu, może to stanowić czynnik wspierający procesy migracyjne.
Ubytek mieszkańców miał wymierny wpływ na zmniejszenie dynamiki wzrostu
dochodów z tytułu podatku PIT. Szacujemy, że ujemne saldo migracji w latach
2000–2015 mogło spowodować ubytek w dochodach z tytułu podatku PIT na
poziomie przekraczającym 200 milionów zł rocznie w ostatnich latach. Doskonale więc widać, że prowadzenie mądrej polityki mieszkaniowej znajduje swoje
uzasadnienie nie tylko socjalne, ale także ekonomiczne.
Wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe poprzedziliśmy wykonaniem
bardzo szczegółowych badań i diagnoz potrzeb mieszkaniowych przy wsparciu spółki celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W 2015 roku w Poznaniu oraz trzech gminach podpoznańskich (Komorniki, Kórnik, Dopiewo) zrealizowano badania ankietowe na próbie 2837 osób (z czego 2537
osób badano w Poznaniu). Badania przeprowadzano w podziale na grupy wiekowe
i dochodowe, co pozwoliło uzyskać dość dokładny obraz oczekiwań poznaniaków.
W ramach przeprowadzonych badań potrzeb i preferencji mieszkaniowych
poznaniaków zorganizowano także wywiady grupowe z przedstawicielami
grup docelowych, istotnych z punktu widzenia realizacji polityki mieszka-
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niowej, w tym m.in. z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania i jednostek
miejskich zajmujących się kwestiami związanymi z mieszkalnictwem, radnymi zajmującymi się polityką mieszkaniową, przedstawicielami poznańskich
spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, architektami i mieszkańcami
zasobów komunalnych.
Badania przeprowadzone przez przedstawicieli partnera naukowego projektu,
obejmujące relację średniej ceny metra kwadratowego i średniego wynagrodzenia w stolicy Wielkopolski, wskazują na bardzo utrudnioną dostępność
mieszkań rozumianą jako zdolność finansową do jego nabycia w Poznaniu.
W Poznaniu za przeciętne wynagrodzenie netto można nabyć 0,5 m2
powierzchni mieszkania, w miejscowościach podpoznańskich zaś – 0,8 m2.
Obecnie relacja wysokości przeciętnego wynagrodzenia do ceny 1 m2 nieco
się poprawiła, jednak zdecydowanie niższa cena mieszkań na terenie powiatu
poznańskiego się utrzymała.
Innymi słowy: w sytuacji braku możliwości sfinansowania zakupu lokalu na
terenie miasta Poznania rozwiązaniem dla wielu klientów jest zakup lokalu
w miejscowości pod Poznaniem, względnie zakup w miejscowości podpoznańskiej większego lokalu, niż byłoby to możliwe w Poznaniu (w wypadku
osób zainteresowanych posiadaniem mieszkania o większej powierzchni).
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, ponad jedna czwarta badanych poszukiwałaby
lokalu mieszkalnego o powierzchni 76–100 m2 (w wypadku zarówno mieszkania, jak i domu). Łącznie w ponad 64% wszystkich udzielonych odpowiedzi
wskazywano chęć posiadania mieszkania dużego (powyżej 76 m2). Pożądany
układ mieszkania to trzy, cztery pokoje, osobna kuchnia, garaż lub miejsce na
parkingu podziemnym, balkon i piwnica.
Analizując powyższe wyniki i biorąc pod uwagę, że średnia powierzchnia
mieszkania w Poznaniu wynosi obecnie 61 m2 (powierzchnia domu – 145
m2), można stwierdzić, że mieszkańcy mają wysokie oczekiwania w zakresie
powiększenia powierzchni zajmowanych mieszkań. Symptomatyczne jest
jednak to, że znaczny wzrost oczekiwań mieszkańców w zakresie zwiększenia powierzchni mieszkaniowej niekoniecznie idzie w parze z możliwościami
finansowymi badanych.
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Analiza przewidywanych kosztów zakupu pożądanego mieszkania w opinii
badanych wskazuje, że zakładane koszty zakupu mieszkania (domu) są przez
respondentów niedoszacowane. Oczekiwania co do powierzchni lokalu nie idą
w parze z deklaracjami dotyczącymi budżetu, jaki badana rodzina byłaby gotowa
na to przeznaczyć. Zdecydowana większość osób ankietowanych deklarowała
chęć zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych przez zakup mieszkania,
a nie przez wieloletni najem. Najczęściej podnoszonym w trakcie wywiadów
argumentem przemawiającym za tą formą zapewnienia sobie dachu nad głową
była chęć zabezpieczenia swojej sytuacji na starość. Badani wskazywali, że przy
stosunkowo niskich polskich emeryturach i niepewnym pod względem cen i stabilności umów rynku najmu pewniejszy jest tytuł własności mieszkania.
Poznań przyjął tę rekomendację, przygotowując i wdrażając program najmu
z dojściem do własności, co więcej, udało nam się przekonać przedstawicieli
Europejskiego Banku Inwestycyjnego do wsparcia tego programu w ramach
tzw. mechanizmu Junckera, o czym szerzej w dalszej części opracowania.
W wypadku wynajmu mieszkań zakładane przez badanych koszty wynajmu
były bliższe rzeczywistości, ale także nie pozwalały osiągnąć pożądanego
przez nich standardu. To niedoszacowanie cen mieszkań – zdaniem analityków pracujących dla miasta – mogło wynikać z tego, że większość badanych
nie odczuwa obecnie potrzeby zmiany mieszkania i prawdopodobnie nie śledziło na bieżąco ofert oraz nie analizowało swoich realnych możliwości finansowych. Potrzebę zmiany wyrażało jedynie nieco ponad 11% respondentów,
a zmiany były przez nich planowane raczej w dłuższej perspektywie czasowej
– minimum trzy lata. Determinacja do polepszenia warunków zamieszkania
szła w parze z brakiem możliwości finansowych badanych. Ta konstatacja była
podstawą skonstruowaniu programu Miejskiego Biura Najmu.
Biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw domowych deklarujących potrzebę
zmiany mieszkania (najczęściej w perspektywie trzech do pięciu lat), w Poznaniu szacujemy popyt na około 20 tysięcy mieszkań (częściowo z rynku wtórnego). Z tej grupy ponad 4,2 tysiąca gospodarstw domowych deklarowało
koszt zakupu mieszkania na poziomie znacznie poniżej cen rynkowych. Są
to osoby, które należy wesprzeć w ramach prowadzonej polityki mieszkaniowej. Brak odpowiednich działań ze strony miasta może spowodować podjęcie
decyzji o zakupie mieszkania poza Poznaniem i wyprowadzkę z miasta.
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Diagnoza potrzeb mieszkaniowych udzieliła również odpowiedzi na pytanie
o pożądane lokalizacje inwestycji mieszkaniowych. Dzięki tej wiedzy oraz motywacji, którą kierowali się badani, wskazując wymarzone miejsce zamieszkania
w Poznaniu, możemy odpowiedzialnie planować proces inwestycyjny. Miasto,
chcąc realizować skutecznie program rewitalizacji Śródmieścia, lokuje na tym
terenie inwestycje mieszkaniowe, aby przeciwdziałać gentryfikacji. Te z kolei,
jeśli mają być atrakcyjne, wymagają odpowiedniego otoczenia – zieleni i miejsc,
w których można spędzić wolny czas bez długich wycieczek na obrzeża miasta.
Ocena bieżących potrzeb mieszkaniowych i lektura diagnozy potrzeb mieszkaniowych posłużyły do zaprogramowania działań miasta w obszarze mieszkalnictwa.

Programy mieszkaniowe. Polityka zagospodarowania zasobu
W pierwszej kolejności podjęliśmy działania skierowane na pozyskanie do
zasobu miasta nowych mieszkań komunalnych. Jak wskazano na wstępie,
największy niedobór mieszkań występuje w segmencie mieszkań socjalnych.
Nauczeni negatywnymi doświadczeniami sprzed dekady, zdecydowaliśmy się
jednak nie budować nowych mieszkań socjalnych. Przyjęliśmy zasadę optymalnego dostosowania oferty mieszkaniowej miasta do potrzeb, ale i charakteru
lokatora. Stąd do nowego zasobu wprowadzamy, poza nielicznymi wyjątkami,
lokatorów lokali mieszkalnych, którzy od lat zamieszkują w naszym zasobie
i dali się poznać jako rzetelni najemcy i płatnicy. Wskazanie nowego lokalu jest
swoistą nagrodą za dbanie o lokal komunalny i terminowe uiszczanie czynszu.
Warunkiem wskazania takiemu lokatorowi nowego mieszkania do zamiany jest
oddanie gotowego do zamieszkania dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego. W zdecydowanej większości wypadków lokale te są przekwalifikowywane
na lokale socjalne i oddawane do dyspozycji osobom z rocznej listy mieszkaniowej oraz na realizację wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego.
Przyjęcie takiego sposobu zasiedlania zasobu mieszkaniowego pozwala „rozsiać” lokatorów socjalnych po całym zasobie, przez co unikamy zjawiska gettoizacji czy stygmatyzacji
adresem w środowisku lokalnym. Z naszych doświadczeń wynika także, że kumulowanie pod jednym adresem wyłącznie lokatorów socjalnych powoduje nagromadzenie
w danej nieruchomości aktów wandalizmu i zakłócania porządku domowego.
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Poznań, żeby uniknąć obciążenia budżetu miasta długiem zaciągniętym na cele inwestycji mieszkaniowych, realizuje je za pośrednictwem dwóch spółek kapitałowych:
ZKZL Sp. z o.o. (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.) i PTBS Sp. z o.o.
(Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.). Pierwsza z nich pozyskuje mieszkania, aby udostępnić je potrzebującym w prostym systemie najmu komunalnego, PTBS zaś działa w dwóch kierunkach: realizuje inwestycje mieszkaniowe
w klasycznej formule TBS-u (mieszkania czynszowe na wynajem o umiarkowanych
dochodach) oraz buduje mieszkania w programie najmu z opcją dojścia do własności.
Obie spółki, aby zrealizować inwestycje, otrzymują aportem od Miasta Poznań
nieruchomości, na których realizowane są inwestycje, zapewniły sobie również ich
finansowanie środkami zewnętrznymi. W wypadku modernizacji starych kamienic
ZKZL otrzymuje także co roku z budżetu miasta środki pieniężne na ten cel.
Budownictwo komunalne pod najem
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ZKZL Sp. z o.o. realizuje inwestycje budowy około 1,4 tysiąca mieszkań w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego Poznania (rysunek 1).
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji budownictwa mieszkaniowego na terenie Poznania w latach 2016–2025

Kolor pomarańczowy - inwestycje aktualnie realizowane przez ZKZL sp. z o.o. (1 300 planowanych mieszkań)
Kolor zielony - nowe obszary inwestycyjne rozpatrywane pod kątem budownictwa mieszkaniowego (chłonność
około 3 000 mieszkań). Źródło: Urząd Miasta Poznania.
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Aby zrealizować to przedsięwzięcie, spółka zaciągnęła kredyt w Europejskim
Banku Inwestycyjnym na kwotę 178 milionów zł oraz podpisała umowę o emisji obligacji w banku PEKAO SA na kwotę do 117 milionów zł. Bardzo ważnym
komponentem finansowania nowych inwestycji jest Fundusz Dopłat, którego
środkami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Mając to na względzie,
z zadowoleniem odnotowujemy zwiększenie środków na dopłaty ze 125 milionów zł w 2015 roku do 500 milionów zł na 2019 rok. Środki te, poza finansowaniem budowy nowych mieszkań, planujemy przeznaczyć na modernizację
zabytkowych kamienic i poprawę warunków zamieszkania naszych lokatorów.
Spółka zamierza także dokonywać zakupu mieszkań ze wsparciem środków
z Funduszu Dopłat. Dla samorządów zdeterminowanych do zwiększania swojego zasobu mieszkaniowego jest to nieocenione wsparcie, bez którego trudno
byłoby porywać się na ambitne plany inwestycyjne. Z perspektywy samorządów to właśnie Fundusz Dopłat jest sprawiedliwym i najefektywniej wykorzystanym pieniądzem budżetowym służącym rozwojowi dostępnych cenowo
mieszkań. Projekty m.in. dopłat do oprocentowania stanowiły w istocie największe wsparcie dla instytucji finansowych, zwiększały bowiem atrakcyjność
ich produktów kredytowych. Programy te miały także bardzo ograniczony
zakres wsparcia podmiotowego, skoro mogły z nich skorzystać osoby posiadające zdolność kredytową oraz te, które planowały zamieszkanie w miejscowościach atrakcyjnych inwestycyjnie dla deweloperów. Poza realnym wsparciem
pozostały samorządy. Reasumując, należy postulować coroczne zwiększenie
środków budżetu Funduszu Dopłat, tak by samorządy otrzymywały ważny
bodziec do realizowania inwestycji mieszkaniowych.
Mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Spółka ZKZL, która na podstawie umowy powierzenia wykonuje zadania miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, podejmuje
działania obliczone na optymalizację wykorzystania zasobu mieszkaniowego.
Powszechnym problemem w zarządzaniu zasobem mieszkań komunalnych, poza
ich stanem technicznym, jest niedostosowanie struktury lokali do potrzeb lokatora socjalnego. Miasta, w tym Poznań, dysponują sporą liczbą mieszkań o dużym
metrażu, przekraczającym często 120–150 m2. Tak duży metraż, nawet przy niskim
czynszu najmu, powoduje, że lokator nie jest w stanie udźwignąć kosztów utrzymania mieszkania. Stąd częstą praktyką było dotychczas przekształcanie takich
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lokali na lokale użytkowe. Zarówno fakt dysponowania sporą liczbą dużych mieszkań, jak i zdiagnozowana potrzeba zorganizowania lokali wspólnych ze wsparciem treningowym zapoczątkowało realizację programu w Poznaniu. Program
mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym zakłada udzielenie wsparcia
mieszkaniowego osobom pozbawionym lokalu lub żyjącym w skrajnie trudnych
warunkach mieszkaniowych. Utworzono 43 mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym, prowadzone przez organizacje pozarządowe – podmioty z doświadczeniem w pracy na rzecz wybranej grupy beneficjentów. Operatorzy mieszkań
wyłaniani są w konkursie organizowanym co roku przez Urząd Miasta Poznania.
Beneficjentami programu są osoby z ustalonym prawem do lokalu socjalnego,
które specjalnie powołana w tym celu komisja (przedstawiciele służb społecznych
i mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe) wskazała do treningu. Lokale
socjalne ze wsparcie treningowym są mieszkaniami wspólnymi, w których każdy
z beneficjentów dysponuje swoim odrębnym lokalem (jeden pokój, czasami dwa
pokoje) w mieszkaniu wspólnym. W mieszkaniu tym zapewniliśmy także pomieszczenie wspólne w celu umożliwienia przeprowadzania treningów i spotkań lokatorów. Przed uruchomieniem programu lokatorzy tacy byli kierowani do mieszkań
samodzielnych, co bardzo często powodowało problemy sąsiedzkie (np. przy osobach, które powróciły do nałogów) czy powroty do sytuacji, które legły u podstaw
problemów mieszkaniowych lokatora (np. niska samoocena osoby dotkniętej
przemocą powoduje poddanie się podobnym zachowaniom wobec nowego
oprawcy). Program ten jest z powodzeniem realizowany w Poznaniu od prawie
dwóch lat i obejmuje na bieżąco wsparciem około 140 osób z zagrożonych środowisk. Jest to niewątpliwie trudny program i wymagający od operatorów mieszkań
wysokich umiejętności i cierpliwości. Niemniej pierwsze doświadczenia są bardzo
pozytywne. Mamy świadomość, że dzięki operatorom mieszkań jesteśmy w stanie wychwycić osoby, które w razie przydziału samodzielnego lokalu z pewnością
byłyby utrapieniem dla sąsiadów. Udało się również zapobiec wielu tragediom,
w tym z udziałem małych dzieci, które niechybnie by się wydarzyły, gdyby lokatorzy otrzymali samodzielny lokal. Dzięki doświadczeniu operatorów mieszkań i ich
specjalistów udaje się także przepracować wiele problemów z lokatorami, dzięki
czemu radzą sobie oni z dotychczasowymi problemami i z pełną odpowiedzialnością po odbyciu treningu można je skierować do samodzielnego lokalu.
Miasto wydało na dostosowanie lokali i ich wyposażenie kwotę 5 milionów
zł, rocznie wydaje dodatkowo 1 milion zł na wynagrodzenia dla organizacji
pozarządowych pracujących z lokatorami. Niezwykle pozytywnym aspektem
było zaangażowanie się w projekt sponsora – firmy IKEA, która przekazała
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meble na wyposażenie mieszkań treningowych i inne urządzenia mieszkania
niezbędne dla bytowania w nich dzieci.
Założeniem programu jest uczestniczenie w nim lokatorów od sześciu miesięcy do roku. Po tym okresie i po uzyskaniu pozytywnej opinii organizacji
pozarządowej lokator zawiera umowę najmu lokalu samodzielnego.
Studia dla seniorów
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Pewną modyfikacją programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym
jest program mieszkań studyjnych dla seniorów. Doświadczenia jednego z mieszkań treningowych, do którego wprowadziliśmy seniorów m.in. z czyszczonej
bezprawnie kamienicy, pozwoliły wysnuć wniosek, że spora część seniorów mieszkających w naszym zasobie chciałaby się przeprowadzić do mieszkań wspólnych,
tak by z jednej strony zmniejszyć koszty utrzymania, a z drugiej mieć możliwość
codziennego obcowania w przestrzeni wspólnej z innymi współlokatorami. Różnica między tymi projektami polega na podwyższonym standardzie mieszkań
dla seniorów (każdy pokój ma osobny węzeł sanitarny, aby zapewnić odpowiedni
komfort osobom starszym, a zamiast wsparcia trenerskiego czy psychologicznego
mamy świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Miasto
w programie pilotażowym zdecydowało się dostosować na potrzeby programu
10 dużych mieszkań, a ich zasiedlenie jest przewidywane na 2019 rok.
Granty dla seniorów na dostosowanie mieszkań do ich potrzeb
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Nie wszystkim seniorom, co oczywiste, będziemy w stanie zaoferować inne
lokale, lepiej przystosowane do ich potrzeb i możliwości. Dlatego we współpracy
z Miejską Radą Seniorów spółka ZKZL prowadzi program grantów dla seniora na
dostosowanie zajmowanych mieszkań do ich potrzeb. Samo środowisko seniorów
zaproponowało zakresy zadań, które mogą być sfinansowane z grantów miejskich, w tym m.in. dostosowanie łazienek przez likwidację wanien i posadowienie
brodzików, zamontowanie w łazience i ciągach komunikacyjnych pochwytów czy
montaż oświetlenia nocnego LED. Na pilotażowy program miasto przeznaczyło
rocznie 500 tysięcy zł, co pozwala udzielić wsparcia 50 lokatorom po 10 tysięcy zł.
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Miejskie Biuro Najmu
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Pilotażowy program Miejskie Biuro Najmu jest oparty na koncepcji Społecznej
Agencji Najmu. W Poznaniu program realizowany jest od stycznia 2018 roku.
Celem programu jest najmowanie lokali od prywatnych właścicieli i podnajmowanie ich osobom ubiegającym się o lokal komunalny, które w roku poprzedzającym przystąpienie do programu osiągnęły kryteria dochodowe uprawniające do
uzyskania pomocy mieszkaniowej miasta, nie udało im się jednak zdobyć odpowiedniej liczby punktów, aby takie uprawnienie nabyć. Mimo stosunkowo nisko
zakreślonych widełek dochodowych, od których zależy zakwalifikowanie do dalszego etapu oceny wniosku o pomoc mieszkaniową (oceny punktowej), z roku
na rok rośnie liczba rodzin, które mimo spełnienia kryterium niskich dochodów
nie otrzymują pomocy miasta. W 2018 roku miasto zakwalifikowało do przydziału
mieszkania dla ponad 500 rodzin, mimo to grupa z niskimi dochodami i bez
wsparcia w formie mieszkania przekroczyła 1,3 tysiąca wnioskodawców. Trudno
przejść obojętnie wobec tego faktu i nie przygotować jakiejś oferty mieszkaniowej dla potrzebujących. Właśnie tę lukę wypełnia propozycja dopłat do czynszu
najmu w zasobie prywatnym realizowana w ramach Miejskiego Biura Najmu.
Grupę docelową programu stanowią zatem osoby, które zwróciły się o pomoc
mieszkaniową do miasta w danym roku i których sytuacja dochodowa i życiowa
jest dobrze znana miastu. Co więcej, działający w Poznaniu system punktowej oceny
wniosku pozwala na chirurgiczne i sprawiedliwe wskazanie kolejności realizacji wniosków o skorzystanie z dopłat do czynszu bez narażania się na zarzut arbitralności.
Spółka ZKZL wynajmuje od prywatnego właściciela lokal mieszkalny i podnajmuje
go lokatorowi, pobierając od niego 40% czynszu, który uiszcza na rzecz właściciela
mieszkania. Maksymalną stawkę czynszu, który jest należny właścicielowi lokalu,
określono na poziomie 1,2 tysiąca zł brutto (bez mediów i czynszu administracyjnego). Różnicę między czynszem dla właściciela a czynszem od lokatora pokrywa
miasto. Spółka przejęła na siebie ryzyko zapłaty czynszu wobec właściciela w sytuacji niewywiązywania się lokatora z tego obowiązku, a także naprawy ewentualnych zniszczeń w lokalu poczynionych przez lokatorów. Właściciel nie musi się
zatem martwić stanem nieruchomości czy terminową wpłatą czynszu.
Uznaliśmy za priorytet zbudowanie jak najprostszego i zarazem elastycznego
programu, stąd nie wprowadzaliśmy maksymalnych stawek czynszu za metr
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kwadratowy czy nie różnicowaliśmy wysokości czynszu w zależności od lokalizacji czy standardu lokalu. Co oczywiste, lokal do wynajęcia musi odpowiadać standardom opisanym w prawie powszechnie obowiązującym.
Należy podkreślić, że spółka zabezpieczyła się systemowo przed nierzetelnymi lokatorami. Brak terminowych wpłat nie tylko nie daje w kolejnym rozdaniu mieszkań komunalnych dodatkowych punktów, ale także powoduje
naliczenie punktów ujemnych. Podobnie wyglądają konsekwencje zniszczenia zajmowanego lokalu. Ponadto do zajmowanych w tym trybie lokali stosujemy zapisy ustawy dotyczące najmu instytucjonalnego, m.in. zabezpieczenia
opisane w tym trybie najmu dotyczące oddania najemcy lokalu (podanie się
egzekucji w razie niewywiązywania się z postanowień umowy najmu).
Mieszkania prywatne pozyskujemy do programu w dwojaki sposób. Podstawowym jest zaproponowanie lokalu przez samego najemcę. Otrzymuje on
od nas pakiet informacji wraz ze wzorem umowy najmu między ZKZL i właścicielem oraz opiekuna projektu, który w każdej chwili jest gotowy skontaktować się z właścicielem i wytłumaczyć szczegóły projektu. Ta forma pozyskania
lokalu do programu jest optymalna, pozwala bowiem ograniczyć pracę przedstawicieli spółki, a co najważniejsze – unikamy zbędnych pretensji lokatora co
do standardu i lokalizacji mieszkania.
Drugim sposobem jest poszukiwanie wolnych lokali na rynku nieruchomości. Pracownicy spółki, korzystając z ogólnodostępnych portali, kontaktują się
z właścicielami mieszkań, składając im propozycję wejścia do programu. W tym
celu nawiązaliśmy także współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomości,
oferując wynagrodzenia za pozyskanie lokalu do programu. Najefektywniejsze
okazało się jednak pozyskanie kilku „hurtowych” właścicieli mieszkań, którzy za
jedną umową oddali do dyspozycji spółki od kilku do kilkudziesięciu lokali.
Nabór wniosków w pierwszym roku funkcjonowania programu poprzedzono
rozesłaniem przez ZKZL Sp. z o.o. do wszystkich osób, które nie zostały objęte listą
osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, informacji
o możliwości skorzystania z programu Miejskiego Biura Najmu wraz z załączonym
drukiem. Jednocześnie uruchomiono na szeroką skalę kampanię propagującą
program, która miała na celu zainteresować prywatnych właścicieli do zgłoszenia
posiadanych mieszkań do programu. Odzew ze strony beneficjentów programu,
czyli potencjalnych podnajemców, był duży. Z około 500 osób uprawnionych do
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wzięcia udziału w programie wniosek o udział w nim złożyły 304 osoby. Z drugiej
strony odzew ze strony właścicieli chętnych wynająć swoje mieszkanie miastu był
znikomy. W pierwszych miesiącach funkcjonowania programu większość wynajmowanych lokali pochodziła ze wskazań samych beneficjentów programu. Beneficjenci programu zgłaszali zajmowane przez siebie lokale, które często zajmowali
od wielu lat. W tym wypadku wielu właścicieli zgadzało się na udział w programie,
ponieważ znali już osoby mieszkające w ich lokalach. Dla właściciela jedyną zmianą
była zmiana płatnika czynszu z dotychczasowego najemcy na ZKZL Sp. z o.o. Pierwsze próby pozyskania przez ZKZL Sp. z o.o. lokali na wolnym rynku spotykały się
jednak z niechęcią i wieloma obawami ze strony właścicieli. Głównym powodem
odmowy włączenia posiadanego lokalu do programu ze strony właściciela była
obawa co do przyszłego podnajemcy i brak możliwości swobodnego decydowania o tym, kto będzie w ich lokalu mieszkał. Bardzo często klient miasta, czyli osoba
osiągająca niskie dochody, która nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych samemu, utożsamiana jest z kimś, kto może niszczyć powierzony mu
lokal oraz będzie zakłócał porządek i spokój. Osoby czy rodziny o niższych dochodach bardzo często są postrzegane jako środowisko patologiczne. Staramy się,
także za pomocą kampanii społecznych, walczyć z tym stereotypem. Przez prawie
półtora roku realizacji programu doszło do tylko jednego wypowiedzenia umowy
podnajmu w związku z łamaniem postanowień umowy podnajmu i regulaminu
porządku domowego. Spółka tak sprawnie zadziałała w tym wypadku, że właściciel nie zgłosił do tej sytuacji żadnych zastrzeżeń i zdecydował się pozostawić swój
lokal w systemie Miejskiego Biura Najmu. Również w kwestii regularnego opłacania
czynszu podnajmu znaczna większość podnajemców wywiązuje się z tego obowiązku. Około 15% podnajemców ma problemy z regularnym opłacaniem czynszu
podnajmu. Jednakże w większości wypadków jest to zadłużenie nieprzekraczające trzykrotności miesięcznego czynszu i zostaje w krótkim czasie uregulowane.
W trakcie kolejnych miesięcy realizacji programu udało się zbudować pozytywny
wizerunek programu. Udało się również nawiązać współpracę z właścicielem większej liczby mieszkań, który w perspektywie kilku miesięcy włączył do programu 38
lokali mieszkalnych. Ostatecznie w 2018 roku udało się zawrzeć 135 umów najmu
i podnajmu. Program siłą rozpędu wszedł w 2019 rok i obecnie do programu zgłaszają się nie tylko beneficjenci, którzy sami wskazują lokale, ale także właściciel
chcący włączyć posiadany lokal do programu. Po trudnych początkach w 2018 roku
program cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony prywatnych właścicieli. Dodatkowym plusem dla właściciela jest fakt, że zgłaszając lokal do programu,
nie musi zajmować się m.in. zarządzaniem najmem – nie windykuje ewentualnych
zaległych płatności, nie zajmuje się opróżnieniem lokalu.
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Program Miejskie Biuro Najmu stanowi niewątpliwie odpowiedź na istniejąca
lukę w instrumentarium miasta, wynikającą ze zbyt małego zasobu mieszkaniowego. Uzupełnia on system mieszkaniowy Poznania o narzędzie, które osobom
o niskich dochodach pomaga zapewnić pomoc do czasu otrzymania lokalu
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Należy jednak podkreślić, że program ten stanowi doraźną i tymczasową pomoc mieszkaniową. Osoby, które nie uzyskały odpowiedniej liczby punktów, aby otrzymać
lokal komunalny, biorąc udział w programie Miejskie Biuro Najmu i wywiązując
się z postanowień umowy, dostają dodatkowe punkty przy ponownym ubieganiu się o pomoc mieszkaniową od miasta. Warunkiem udziału w programie,
jak również przedłużenia udziału w programie jest coroczne składanie wniosku
o nabycie uprawnienia do umowy najmu lokalu mieszkalnego. Rozwiązanie to
pozwala zachować rotację w tym zasobie, dyscyplinować samych najemców
i wyrabiać u nich nawyk terminowego płacenia czynszu.
Do połowy marca 2019 roku zawarto 165 umów najmu oraz podnajmu lokali
(135 w 2018 roku i 30 w 2019 roku). Średnia powierzchnia użytkowa lokali to 40,83
m2. Wynajęto 68 mieszkań jednopokojowych, 80 mieszkań dwupokojowych, 16
mieszkań trzypokojowych oraz jedno mieszkanie czteropokojowe. Średnia wysokość czynszu najmu dla właściciela wynosi 1052,89 zł, a średnia stawka czynszu
najmu za 1 m2 – 28,54 zł, przy czym najniższa stawka to 12,22 zł/m2, a najwyższa
– 53,96 zł/m2. Maksymalna wysokość czynszu podnajmu płacona przez podnajemców wynosi 480 zł. Średni czynsz podnajmu wynosi 421,75 zł, średnia stawka
czynszu podnajmu – 12,01 zł/m2. Maksymalna wysokość pomocy miasta w opłacie czynszu najmu wynosi 720 zł, średnia – 636,29 zł. Umowy najmu oraz umowy
podnajmu w ramach programu Miejskie Biuro Najmu zawieramy, co do zasady,
na okres nie dłuższy niż 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Podchodzimy jednak do tej kwestii bardzo elastycznie i w przypadku wniosku
o zawarcie umowy na dłuższy okres przystajemy na to. Spółka ma zawarte 37
umów z właścicielami w ramach MBN także na 3 lata.
Warunkiem przedłużenia umowy najmu lokalu podnajmowanego w ramach
Programu, jest spełnianie łącznie następujących kryteriów:
•

złożenie wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXX/443/VII/2016
Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania
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•
•

w okresie od stycznia do czerwca roku poprzedzającego rok przystępowania do Programu lub w roku przedłużania udziału w Programie, oraz
spełnianie wszystkich przesłanek, które umożliwiły rozpatrzenie wniosku
i przyznanie punktów według systemu kwalifikacji punktowej stanowiącym załącznik do ww. uchwały, oraz
nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów pozwalającej uwzględnienie
ich na liście mieszkaniowej, o której mowa w ww. uchwale.

Rozważane jest wprowadzenie do systemu wyższego czynszu dla większych
mieszkań, tak by narzędzie to mogło również być odpowiedzią na potrzeby
rodzin wielodzietnych. W 2019 roku planujemy dysponować 270 umowami
najmu w ramach Miejskiego Biura Najmu. Miasto w budżecie na 2019 rok przeznaczyło na dopłaty do czynszów kwotę 1,75 miliona zł, w 2020 roku szacowane obciążenie budżetu Miasta Poznania z tego tytułu wynosi 2,6 miliona zł.
W trakcie realizacji programu Miejskiego Biura Najmu pojawiają się również
pewne zagrożenia:
•
•
•

konieczność zapewnienia finansowania ze środków zewnętrznych, w tym
wypadku z budżetu Miasta Poznania, co przy ograniczonych możliwościach zwiększania wydatków bieżących może rodzić problemy;
ryzyko zadłużenia z tytułu zaległości w czynszu, pustostanów, rotacji lokatorów oraz zniszczeń w mieszkaniach;
trudności w zwrocie mieszkania właścicielowi po upływie obowiązywania
umowy – wygórowane oczekiwania co do stanu technicznego są nieadekwatne do stanu, w jakim lokal został przejęty, w takim wypadku może
więc wystąpić konieczność opłacenia odszkodowania właścicielowi lokalu.

Realizacja programu w dotychczasowej formule organizacyjnej nie pozwala także na
optymalizację kosztów podatkowych. W związku z opisanymi problemami finansowania rozważano prowadzenie MBN przez Miasto Poznań w ten sposób, że ZKZL Sp.
z o.o. występuje, jako pełnomocnik i działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania. Środki
finansowe obsługujące projekt byłyby środkami miejskimi, które przez spółkę będą
jedynie rozliczane. W takiej sytuacji nie będzie występowała konieczność obciążania
całego procesu podatkiem od towarów i usług. W przypadku takiego rozwiązania
nie ma jednak możliwości skorzystania z trybu najmu instytucjonalnego przez gminę
w obecnym brzmieniu przepisów powszechnie obowiązujących. Brak możliwości
jego stosowania w przyszłości zmusi spółkę do pozostania przy obecnej formule.
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Miasto Poznań i realizująca program spółka ZKZL dużo obiecywali sobie po
konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na stworzenie
modelu Społecznej Agencji Najmu. W konkursie przewidziano na to zadanie
kwotę 15 milionów zł, a do kolejnych odsłon konkursu przystępowało jedynie
Miasto Poznań. Początkowo przyjęliśmy założenie zmodyfikowania działającego programu pilotażowego Miejskiego Biura Najmu przez uzupełnienie go
o dodatkowe świadczenia zarówno dla lokatorów, jak i dla właścicieli lokali.
Biorąc pod uwagę zbudowaną wcześniej infrastrukturę i uzyskane know-how
w zakresie prowadzonych mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym
czy usług świadczonych dla właścicieli w ramach Miejskiego Biura Najmu, byliśmy samorządem, który gładko wszedłby w realizacje projektu i dzięki środkom unijnym zbudowałby model skalowalny, który mógłby być realizowany
w innych samorządach. Projekt przygotowywaliśmy tak, aby bez jakichkolwiek
modyfikacji po stronie wydatków mógł być realizowany przez nasz samorząd.
Mając to na względzie, największe środki w budżecie projektu planowaliśmy
wydać na dopłaty do czynszów zamiast na opłacenie usług dla interesariuszy
projektu czy badania ewaluacyjne i promocję. Takie podejście spotkało się ze
stanowczym sprzeciwem organizatora konkursu. Wniosek został odrzucony
i otrzymaliśmy zwrotnie informację, że środki unijne nie mogą być wykorzystane na bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wnioskującego o nie
samorządu. Próba zmian założeń projektu skierowana na zwiększenie zakresu
i wartości usług świadczonych na rzecz interesariuszy projektu spotkała się
z kolei ze zdecydowanym sprzeciwem Komitetu Sterującego Miasta Poznania, będącego organem doradczym prezydenta w zakresie m.in. aplikowania
o środki zewnętrzne. Stało się tak za sprawą obaw o zachowanie trwałości projektu w okresie analogicznym do tego, w którym korzystalibyśmy ze wsparcia środków zewnętrznych. W tym konkretnym projekcie pewien pakiet usług
świadczonych w pierwszym okresie w celu popularyzacji programu i zwiększenia atrakcyjności miejscowego rynku najmu jest ważny przede wszystkim
w pierwszych latach realizacji zadania. Sztywne trzymanie się tych wydatków
w kolejnych latach i ryzyko zwrotu środków unijnych z wysokim oprocentowaniem skutecznie zniechęciło samorząd Miasta Poznania od ubiegania się
o wspomnianą kwotę 15 milionów zł. Miałem okazję uczestniczyć w tworzeniu
zarysów programu Społecznych Agencji Najmu w Polsce od początku, Poznań
bowiem był jednym z miast partnerskich uczestniczących w przygotowaniu założeń Społecznych Agencji Najmu przez Habitat for Humanity Poland.
Doświadczenia uzyskane w trakcie tworzenia zrębów tej koncepcji oraz liczne
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dyskusje w debatach poświęconych jej realizacji pozwalają uznać, że nastąpiło
rozminięcie oczekiwań samorządów i wspierających je organizacji pozarządowych propagujących koncepcję Społecznych Agencji Najmu z warunkami
konkursu przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pisząc
o rozminięciu koncepcji, w żadnym zakresie nie zakładam złej woli administracji rządowej, a jedynie niewłaściwie dobrane instrumenty finansowej realizacji
koncepcji Społecznych Agencji Najmu. W ramach rekomendacji samorządowej
czy wniosków de lege ferenda pozostaje jeszcze rozważenie powtórzenia tego
konkursu ze zmienionymi warunkami, w pełni odpowiadającymi modelowi
przygotowanemu przez Habitat for Humanity, i z finansowaniem krajowym,
pozwalającym uniknąć wątpliwości po stronie samorządów.
Koncepcja Społecznych Agencji Najmu jest niewątpliwie skutecznym narzędziem pozwalającym zaspokajać potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności i co najważniejsze – pobudzić lokalny rynek najmu. Doświadczenia
poznańskie pokazują, że zaangażowanie instytucji publicznej i wystąpienie
jej po stronie wynajmującego budzi większe zaufanie i skłania właścicieli do
skierowania często niewykorzystywanego lokalu na rynek najmu.
Najem z opcją dojścia do własności
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. było pierwszym podmiotem samorządowym w Unii Europejskiej, który uzyskał z tzw.
mechanizmu Junckera wsparcie w wysokości 147 milionów zł na program
najmu z opcją dojścia do własności, w ramach którego na poznańskim Strzeszynie powstanie ponad 1 tysiąc mieszkań. Zakończenie pierwszego etapu
planowane jest na 2019 rok. Jak wspomniano, w Poznaniu mamy sporą grupę
mieszkańców zdeterminowanych poprawić swoje warunki lokalowe w ciągu
najbliższych pięciu lat (ponad 4,2 tysiąca rodzin). Do tego spora rzesza młodych ludzi chce się usamodzielnić mieszkaniowo, ale ich dochody czy okres
i forma zatrudnienia nie dają szans na kredyt hipoteczny. Przede wszystkim
dla tej grupy stworzyliśmy program najmu z dojściem do własności, w którym
przyszły najemca wpłaca 30% wartości mieszkania, a resztę spłaca w czynszu
przez okres do 25 lat. Między piątym a dwudziestym piątym rokiem najmu
lokator może wykupić lokal na własność, uiszczając na rzecz spółki pozostałą
kwotę do spłaty oraz równowartość wartości udziału w gruncie. W całym cza-
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sie trwania projektu lokator może także odpłatnie, i to bez zgody spółki, scedować całość swoich praw wynikających z uczestnictwa w projekcie na osobę
trzecią. To czyni ten produkt niezwykle elastycznym. Warunkiem skuteczności
takiej cesji jest udokumentowanie sytuacji dochodowej osoby wchodzącej do
projektu i wpisanie się w widełki dochodowe ustawy z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Szacunkowa wysokość miesięcznego czynszu za najem w tym systemie nie
powinna przekroczyć 20 zł za 1 m2, przy założeniu, że 70% tej kwoty jest przeznaczana na spłatę wartości mieszkania. Przy średnich czynszach rynkowych
w Poznaniu, przekraczających 35 zł za 1 m2, jest to oferta niezwykle atrakcyjna
i odpowiadająca na zapotrzebowanie mieszkańców. Chętnych do wejścia do
programu jest kilkakrotnie więcej niż lokali przeznaczonych do zasiedlenia.
Jest to najlepszy dowód dobrego rozeznania mieszkaniowych potrzeb i preferencji mieszkańców.
Po zakończeniu tej inwestycji i zdiagnozowaniu zapotrzebowania na kontynuowanie programu spółka jest gotowa realizować dalsze etapy programu
najmu z dojściem do własności na nieruchomości zlokalizowanej w północnej
części miasta, która pozwala na wybudowanie do 2,4 tysiąca mieszkań. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad przygotowaniem kolejnego etapu projektu.

Podsumowanie
Samorząd poznański stara się wzorem miast zachodnich (Barcelona, Hanower,
Rennes), zaspokajać potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności, wprowadzając wiele programów skrojonych na potrzeby poszczególnych grup
społecznych czy wiekowych. Największymi wyzwaniami, jakie stoją przed
samorządami, jest poradzenie sobie z wyzwaniami inwestycyjnymi w starym zasobie – z całościowymi modernizacjami domów komunalnych, w tym
z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacjami i wymianą poszycia dachowego. W Poznaniu plan inwestycyjny na najbliższe pięć lat w tym zakresie
przedmiotowym, choć niezakładający remontów wszystkich kamienic tego
wymagających, przekracza 200 milionów zł. Niewątpliwie oczy samorządowców będą skierowane na programy rządowe oferujące środki finansowe na
poprawę bezpieczeństwa i warunków zamieszkania lokatorów komunalnych.
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Niezmiennie wyzwaniem dla samorządów pozostaje także umiejętne dobieranie grupy, do której kierowana jest pomoc mieszkaniowa. Mieszkania powinny
przecież otrzymywać rodziny, których nie stać na pozyskanie mieszkania na
warunkach rynkowych, a nie osoby doskonale poruszające się w gąszczu
przepisów pomocy społecznej w mieście, które w zasadzie stać na najem rynkowy. Zaproponowana przez ustawodawcę zmiana przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zamiast pomocy w usunięciu z zasobu
osób majętnych, mnoży kłopoty i wątpliwości, z którymi samorządowcy będą
sobie musieli poradzić. Samo wprowadzenie zasady składania oświadczeń
dochodowych za okres trzech miesięcy, a nie cały okres roku podatkowego
weryfikowalny zeznaniem PIT, daje pole do ogromnych nadużyć.
Wyzwaniem dla ustawodawcy jest także uelastycznienie zasad realizacji inwestycji z udziałem prywatnych inwestorów. Zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ale już sposób, w jaki to robi, pozostaje w jego
gestii. Miasta nie muszą budować nowych mieszkań i zwiększać zasobu gminy.
Wystarczy, że pozyskają zobowiązanie właścicieli do wynajmowania mieszkań
na zasadach korzystniejszych niż rynkowe. Zobowiązanie takie można byłoby
uzyskać, mając możliwość, na wzór prawa francuskiego, uzależniania parametrów zabudowy pola inwestycji mieszkaniowej od zobowiązania się wobec
samorządu do oddania na pewien okres mieszkań lokatorom wskazanym
przez samorząd za czynsz o dostępnej dla nich wysokości (obowiązkowa pula
mieszkań dostępnych). Jest także całe mnóstwo możliwości rozluźnienia gorsetu przepisów odnoszących się do partnerstwa publiczno-prywatnego i możliwości dysponowania przez samorządy swoimi nieruchomościami w ramach
takich partnerstw na cele realizacji wspólnych przedsięwzięć mieszkaniowych.
Na koniec wypada z zadowoleniem odnotować zmianę w hierarchii priorytetów administracji rządowej w dziedzinie mieszkalnictwa. Mimo że nie wszystkie rozwiązania i dobrane instrumenty pozwalają osiągnąć założone cele, to
niewątpliwie widać determinację i otwarcie na potrzeby lokalowe mieszkańców. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że wprowadzone rozwiązania będą szerzej konsultowane z samorządami, a wyniki tych konsultacji przekuwane na
język ustaw i planów finansowych rządu.
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DOŚWIADCZENIA Z DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ AGENCJI NAJMU W WARSZAWIE
Agnieszka Głusińska, Marek Tulipan

Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie nawiązuje do wątków podjętych w raporcie Fundacji
Habitat for Humanity Poland Mieszkalnictwo w Polsce – dobre praktyki z 2017
roku1, a także je rozwija. W rozdziale Rozwój rynku najmu poprzez działalność
społecznych instytucji pośrednictwa wspomnianej publikacji zostały szczegółowo przedstawione założenia teoretyczne i modele Społecznych Agencji
Najmu (SAN) w innych krajach europejskich. Tym razem pragniemy zaprezentować doświadczenia z pilotażowego wdrożenia modelu SAN w Polsce, jedynie pokrótce przypominając najważniejsze założenia i definicje.

Czym są Społeczne Agencje Najmu?
Społeczne Agencje Najmu (SAN) to instytucje not-for-profit łączące osoby o niższych dochodach, które poszukują mieszkania do wynajęcia, z właścicielami lokali
(zasoby prywatne, samorządowe lub państwowe) zainteresowanymi długoterminowym i stabilnym najmem. Społeczne Agencje Najmu występują w roli
zarządcy mieszkań i pośredniczą w najmie2, ponadto świadczą swoim najemcom
usługę wspierającą – pomoc i opiekę socjalną oraz zawodową, a także wsparcie
integracyjne3. Agencje takie funkcjonują od 30 lat w Belgii, we Francji i w Wielkiej
Brytanii, gdzie zarządzają w imieniu właścicieli tysiącami lokali (w Belgii, dzięki systemowi zachęt fiskalnych i dopłat z budżetu regionów, obsługują do 30% rynku
najmu). Należy przy tym zauważyć, że model SAN nie jest (i raczej nie powinien
być) jednolity – agencje w poszczególnych państwach różnią się pod względem
1 Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej: http://www.habitat.pl/onas/publikacje.
2 http://www.najemspoleczny.pl
3 Muzioł-Węcławowicz A., Społeczna Agencja Najmu. Dokument strategiczny, Fundacja Habitat for Humanity Poland,
Warszawa 2017, s. 41
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formy prawnej, zasad funkcjonowania i zakresu oferowanych usług pozamieszkaniowych. W związku z głębokim deficytem dostępnych cenowo lokali czynszowych na polskim rynku mieszkaniowym i z tym, że dochody około 70% polskich
gospodarstw domowych nie pozwalają im zaspokoić własnych potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych, potrzebne jest wdrażanie nowych rozwiązań
i narzędzi, które zwiększyłyby zasób lokali czynszowych dostępnych dla osób
i rodzin o niskich i średnich dochodach oraz dla osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych (osób wchodzących na rynek pracy, osób starszych, osób
z niepełnosprawnością, rodzin niepełnych, coraz większej liczby cudzoziemców
migrujących do Polski, osób wychodzących z bezdomności, wychowanków pieczy zastępczej i placówek wychowawczych). Szansą na wypełnienie tej luki są
Społeczne Agencje Najmu, które powoli zaczynają wkraczać do Polski.
Model SAN jest propagowany jako ważny instrument przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu przez FEANTSA (sieć 150 organizacji europejskich z siedzibą
w Brukseli, działających w obszarze bezdomności i mieszkalnictwa), będącej ciałem doradczym Unii Europejskiej. FEANTSA propaguje model SAN w obszarze
unijnej polityki społecznej, która w ramach strategii Europe 2020 zakłada redukcję ubóstwa w Europie o 20 milionów osób, blisko wiążąc ten cel z rozwojem
mieszkalnictwa dostępnego przeznaczonego dla niezamożnych obywateli.

Możliwe formy prawne Społecznych Agencji Najmu w Polsce
i przepisy o najmie społecznym
W obecnym stanie prawnym nie istnieje standard definiowany jako „Społeczna
Agencja Najmu”, brak jest także szczególnych uregulowań dotyczących działalności w zakresie najmu społecznego, czyli pośrednictwa non profit. Wprawdzie
projekt regulacji o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym zawierał definicję
ustawową Społecznych Agencji Najmu4, ale w trakcie dalszych prac legislacyjnych zmieniono założenia realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego
w zakresie tego funduszu, a w innych aktach prawnych nie zawarto definicji ani
dodatkowych zapisów dotyczących Społecznych Agencji Najmu.

4 Art. 50 ust. 2 pkt 3: „W ramach działań, o których mowa w ust. l, Fundusz w szczególności wspomaga powstawanie Społecznych Agencji Najmu, rozumianych jako instytucje pośredniczące pomiędzy właścicielami mieszkań na
wynajem i osobami zainteresowanymi najmem, spełniającymi określone kryteria społeczne i ekonomiczne”; projekt
z dnia 15 grudnia 2016 r., dostępny pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12293159/12399203/12399204/
dokument263192.pdf [dostęp: 24.03.2019].
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W modelu teoretycznym Społeczne Agencje Najmu będą zatem przyjmować
jedną z obecnych form prawnych, a ich działalność będzie się opierać na istniejących instytucjach prawa cywilnego. Wprowadzone w 2017 roku przepisy
o najmie instytucjonalnym mogłyby mieć zastosowanie w wypadku Społecznych Agencji Najmu działających jako spółki lub w ramach podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie zostały one jednak uchwalone w celu
wspierania najmu społecznego.
Jak wskazują autorzy analiz prawnych sporządzonych w ramach projektu
badawczego „Społeczne Agencje Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, Społeczne Agencje Najmu mogą przyjmować różne formy
prawne, choć można wskazać na przewagę niektórych form nad innymi.5
Prowadzone przez gminy Społeczne Agencje Najmu mogą działać jako zakład
budżetowy lub spółka kapitałowa – jednoosobowa albo wieloosobowa (z większościowym bądź mniejszościowym udziałem gminy). W wypadku spółki
kapitałowej można w praktyce mówić tylko o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, choć formalnie brak jest przeszkód, aby agencje takie (zarówno
gminne, jak i prywatne) miały formę spółki akcyjnej. Ze względu jednak na
minimalną kwotę kapitału akcyjnego (1 milion zł) i liczne formalności związane z funkcjonowaniem takiej spółki nie wydaje się możliwe, aby w praktyce
dochodziło do ich powstania. Z kolei forma spółki osobowej (spółka jawna,
spółka komandytowa) nie wydaje się celowa z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności wspólników lub komplementariuszy za zobowiązania spółki
(całym majątkiem) i ze względu na brak osobowości prawnej takiej spółki.
Społeczne Agencje Najmu tworzone przez podmioty niepubliczne mogą
(oprócz wyżej wspomnianych form) przyjąć także formę odrębnej fundacji.

Społeczne Agencje Najmu w Polsce
Historia tworzenia Społecznych Agencji Najmu w Polsce jest dość krótka.
Wprawdzie działalność polegająca na pozyskiwaniu mieszkań z rynku prywatnego przez organizacje pozarządowe i udostępnianiu ich jako lokali wspo5 Habdas M., Jagoda J., Matusik G., Końcowa analiza prawna (…),; Warszawa 2016; Pinior P., Opinia dotycząca wykorzystania formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla Społecznej Agencji Najmu (SAN) (analiza nr 5), Warszawa 2016; oba dokumenty dostępne pod adresem http://www.najemspoleczny.pl/biblioteka
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maganych, chronionych i treningowych osobom potrzebującym pomocy
mieszkaniowej oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu lub wymagających wsparcia w (re)integracji społecznej nie jest nowością, w przeciwieństwie
jednak do mieszkań treningowych docelowa działalność Społecznych Agencji Najmu jest ogólnie kierowana do osób niewymagających czasowego programu treningowego oraz nastawiona na dłuższe zamieszkiwanie. Jest to więc
atrakcyjna oferta zarówno dla właścicieli mieszkań chcących współpracować
z takimi agencjami i powierzać im swoje puste lokale, jak i dla klientów Społecznych Agencji Najmu, dla których kluczowe jest stworzenie perspektywy
kilkuletniego najmu, pozwalającego na poprawę własnej sytuacji życiowej.
W ramach projektu badawczego „Społeczne Agencje Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” dla kilku miast (Warszawa, Poznań, Łódź i Gdańsk)
sporządzono analizy wykonalności modelu SAN. Korzystając z rezultatów projektu,
władze Poznania ogłosiły powstanie Miejskiego Biura Najmu jako jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania6. Agencja ta, z założenia mająca złagodzić niedostatek lokalowego zasobu miasta, charakteryzuje się własnym „profilowaniem” zasobu
i uczestników programu – użytkowników mieszkań wynajmowanych z jej pomocą.
W Szczecinie istnieje Agencja Mieszkaniowa Miasta, nie przypomina ona jednak Społecznych Agencji Najmu, ponieważ pełni funkcję punktu informacyjnego i biura podawczego (osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania
mogą otrzymać tam informację o kryteriach ubiegania się o lokal z zasobów
miasta lub towarzystw budownictwa społecznego czy o zasadach zamiany
mieszkań i złożyć odpowiedni wniosek).
W Stargardzie władze miasta wprowadziły w 2003 roku rozwiązanie zbliżone
do modelu SAN, korzystając z zasobu lokalowego Stargardzkiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym miasto jest jedynym wspólnikiem. Część zasobu mieszkaniowego została przeznaczona na realizację programu „Potrzebny dom” i jest wykorzystywana do wykonywania zadań gminy
w zakresie zaspokajania szczególnych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.
Program ten, w formule mieszkań wspomaganych, od ponad 20 lat rozwija
i prowadzi na zlecenie miasta Stowarzyszenie Potrzebny Dom wraz z innymi
organizacjami pozarządowymi, zarządzając łącznie ponad 150 lokalami.
6 Szerzej – por. Tomasz Lewandowski, Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaniowych z perspektywy samorządowca [w niniejszym tomie].
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Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia w Warszawie
Początki
Przechodząc od fazy badawczej, nakreślającej możliwość upowszechniania Społecznych Agencji Najmu w Polsce, Fundacja Habitat for Humanity Poland postanowiła praktycznie przetestować analizowany model i zimą 2017 roku uruchomiła
w Warszawie Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia. Agencja jest częścią międzynarodowego pilotażowego projektu badawczego „HomeLab – Integrated
Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model”, realizowanego
w latach 2017–2019. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego programu
na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), który ma za zadanie propagować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy, zapewnić adekwatną i godziwą ochronę
socjalną oraz przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa
(grant nr VS/2016/0247)7. Środki zewnętrzne Fundacja Habitat for Humanity Poland
uzupełnia z własnych zasobów finansowych. Pilotaże są realizowane jednocześnie
w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej – Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Głównym liderem projektu jest węgierski instytut badawczy Metropolitan
Research Institute8, a jego prace uzupełnia Budapest Institute9. Celem projektu
pilotażowego jest praktyczne zweryfikowanie teoretycznych założeń społecznej
agencji najmu (social rental agency, social lettings agency) i dostosowanie testowanego modelu do skalowania, to jest wdrażania na rzecz potencjalnych beneficjentów w przyszłości. Warto zaznaczyć, że w obecnym kształcie pilotaże modelu SAN
realizowane w ramach projektu „HomeLab” mają charakter projektu badawczego
poddanego dokładnej ewaluacji zewnętrznej i drobiazgowemu monitoringowi
działań. Ma to na celu wykazanie, czy usługi oferowane w ramach pilotażu rzeczywiście skuteczniej (lub nie) pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej poprawić ją i jak głęboka może to być poprawa. W ramach projektu Fundacja Habitat
for Humanity Poland nawiązała współpracę z władzami miasta stołecznego Warszawy. Dnia 22 listopada 2017 roku została podpisana umowa określająca warunki
współpracy, której głównym celem jest „wsparcie integracji oraz spójności społecznej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poprzez poprawę dostępu do osiągalnych finansowo zasobów mieszkaniowych
oraz stworzenie modelowego systemu mieszkań o charakterze wspomaganym”.
7 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=1081
8 https://mri.hu/en/
9 http://budapestinstitute.eu/index.php/en
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W strukturach Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia w Warszawie zatrudnieni
zostali: kierowniczka, rzecznik, trójka specjalistów do spraw najmu oraz ewaluatorka zewnętrzna. Jeśli chodzi o bezpośrednich odbiorców pilotażu, założono, że
po dwóch latach zindywidualizowanego i zintegrowanego wsparcia poprawi się
sytuacja na rynku pracy oraz umiejętność utrzymywania się w mieszkaniu osób
korzystających z pomocy Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. Tym samym
doprowadzi to do usamodzielnienia finansowego i funkcjonalnego beneficjentów, co pozwoli na utrzymywanie się w mieszkaniu po zakończeniu interwencji
agencji. Założono także możliwość płynnego uzyskania tytułu do lokalu komunalnego z zasobów miasta stołecznego Warszawy na zasadach ogólnych.10
Ze względu na innowacyjny charakter wdrożenia Społeczna Agencja Najmu
i Zatrudnienia od momentu powstania mierzy się z różnymi wyzwaniami i nowymi
problemami, co sprawia, że na bieżąco musi szukać rozwiązań i dokonywać
zmian we wprowadzanym modelu. Poniżej opisano obecny stan funkcjonowania warszawskiej Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia: strukturę, odbiorców,
portfolio mieszkaniowe i dostarczane usługi. Przygotowane omówienie opiera
się na doświadczeniach zespołu i obserwacjach zapisanych w raporcie ewaluacyjnym z 2019 roku. W dalszej części niniejszego opracowania zaproponowano
także rekomendacje dotyczące przyszłości Społecznych Agencji Najmu w Polsce.
Osoby zainteresowane dokładnym prześledzeniem procesu tworzenia się warszawskiej Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia, zmianami wprowadzonymi
we wdrażanym modelu w porównaniu z modelem planowanym oraz ich potencjalnym wpływem na zakładane rezultaty mogą się zapoznać z elektroniczną
wersją wyżej wymienionego raportu . Warto zaznaczyć, że właściwa ewaluacja
modelu ma być dokonana we wrześniu 2019 roku, po zakończeniu wszystkich
pilotaży „HomeLab”, i opierać się na szczegółowych danych opisujących zmiany
w sytuacji uczestników z grupy mieszkaniowej i kontrolnej (Wygnańska 2019).
Beneficjenci
Obecnie (stan na marzec 2019 r.) grupa beneficjentów działań Społecznej
Agencji Najmu i Zatrudnienia obejmuje 41 uczestników wraz z ich gospodarstwami domowymi. Osoby te zostały zrekrutowane w dwóch turach na
10 Wygnańska J., Komu i jak pomaga Społeczna Agencja Najmu? Charakterystyka grupy docelowej i oferty na podstawie
pierwszych doświadczeń Agencji w ramach HomeLab Warsaw Habitat for Humanity Poland., niepubl.
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podstawie kryteriów odnoszących się do ich trudnej sytuacji mieszkaniowej
oraz niestabilnej sytuacji zatrudnieniowej i społecznej. Pierwsza rekrutacja
odbyła się wiosną 2017 roku przy współpracy z organizacjami partnerskimi.
Ze względu na metodologię badań w ramach zgłoszonej puli osób dokonano losowego podziału na grupę mieszkaniową, uzyskującą wsparcie agencji, i grupę kontrolną, nieobjętą takim wsparciem. Rekrutacji uzupełniającej
dokonano po roku funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia,
ponieważ część osób z grupy mieszkaniowej zrezygnowała z udziału w projekcie. Decyzje o rezygnacji wynikały z niespełnionych oczekiwań uczestników - Agencja pozyskała mieszkania droższe i dużo później niż w zakładanym
i deklarowanym modelu. Był to jeden z trudniejszych momentów dla Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. W drugiej rekrutacji zmieniono nieco
kryteria (m.in. podniesiono dolne kryterium dochodowe dla jednoosobowych gospodarstw domowych, nie była już także potrzebna rekomendacja ze
strony organizacji kierującej). Zasady zmieniono, opierając się na pierwszych
doświadczeniach i wynikającej z nich potrzebie uwzględnienia w grupie
odbiorców klientów o mniejszych potrzebach i nieco większych dochodach.
Wpłynęło to na ostateczny profil klientów Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia, którzy stali się nieco bardziej zróżnicowani pod względem sytuacji
życiowej, potrzeb i możliwości w porównaniu z pierwotnie zrekrutowaną
grupą. Część uczestników projektu uzyskuje umiarkowane dochody i potrzebuje jedynie pokierowania do odpowiednich usługodawców lub, po zaspokojeniu potrzeby mieszkaniowej, w ogóle nie wymaga asysty. Wciąż jednak
większość beneficjentów stanowią tzw. najemcy socjalni , czyli gospodarstwa
domowe o skrajnie niskich dochodach i większych potrzebach dotyczących
wsparcia. Problemy, z jakimi się borykają, to m.in.: niewystarczające kompetencje społeczne i zawodowe, trudności adaptacyjne, zły stan zdrowia (w tym
uzależnienia), obarczenie traumatyzującymi wydarzeniami życiowymi, trudności w godzeniu obowiązków domowych z zawodowymi.
Wśród uczestników znajdują się migranci wewnętrzni, czyli osoby przyjeżdżające do Warszawy w poszukiwaniu poprawy warunków życia, samotne matki,
często będące ofiarami przemocy domowej, osoby zamieszkujące lub opuszczające placówki całodobowe i centra interwencji kryzysowej, rodziny wielodzietne
oraz migranci zewnętrzni, czyli cudzoziemcy i uchodźcy o uregulowanym statusie pobytowym, zwłaszcza na wczesnym etapie integracji społecznej.
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Trzeba podkreślić, że opisane wyżej grupy osób często nie spełniają kryterium
uprawniającego do najmu lokalu z zasobu miejskiego (np. samotny rodzic
w trakcie rozwodu czy cudzoziemska rodzina w oczekiwaniu na ostateczną
decyzję pobytową). Jeśli jednak nawet już je spełnią, muszą przez okres oczekiwania na przydział (i remont) lokalu gdzieś zamieszkać, a także móc zapewnić
godne warunki lokalowe dzieciom, np. żeby oddalić zagrożenie umieszczenia ich w placówce pieczy zastępczej. Jednocześnie nie ulega wątpliwości,
że osoby z grup docelowych Społecznych Agencji Najmu, aby ustabilizować
swoją trudną sytuację życiową, potrzebują właśnie przede wszystkim zapewnienia godnych warunków zamieszkania i uzyskania stabilności w tym podstawowym zakresie – i to w dłuższej perspektywie czasowej.
Wszyscy uczestnicy, niezależnie od skali ich potrzeb, objęci są wsparciem
zespołu Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia.
Specjaliści do spraw najmu społecznego
Kluczową rolę w procesie wspierania uczestników odgrywają specjaliści do
spraw najmu społecznego. Jest to nowy zawód na polskim rynku, łączący
zakres obowiązków i kompetencji pracownika socjalnego oraz zarządcy
najmu (wypracowanie zakresu działań takiego specjalisty stanowi kolejny
element pilotażu). Specjaliści do spraw najmu mają za zadanie świadczyć zindywidualizowany – dostosowany do potrzeb, możliwości i oczekiwań klienta
– pakiet usług w trzech obszarach: mieszkaniowym, zatrudnieniowym i społecznym. Czynią to bezpośrednio, jeśli posiadają odpowiednie kompetencje,
lub pośrednio, kierując swojego podopiecznego do odpowiednich instytucji,
usługodawców lub organizacji partnerskich. Świadczenie usługi wspomagającej, w zakresie i częstotliwości dopasowanej do indywidualnych potrzeb,
jest głównym elementem współpracy Społecznych Agencji Najmu z podnajemcami. Zostają oni zobowiązani do współpracy z agencjami w zakresie
tych usług. Punktem wyjścia w pracy z klientem – oprócz podpisania umowy
podnajmu mieszkania – jest stworzenie indywidualnego planu działania.
W dokumentach tych są zapisane nie tylko warunki i zasady najmu mieszkania, ale także zakres merytoryczny usług wspomagających, tryb ich sprawowania, kompetencje przedstawicieli Społecznych Agencji Najmu i obowiązki
podnajemcy. Standardy wypracowane przez warszawską Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia przewidują minimalnie jeden kontakt pracownika
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z klientem na miesiąc, umożliwiający trwałe budowanie relacji i możliwość
reagowania na sytuacje wymagające wsparcia. Liczbę podejmowanych interwencji z podziałem na rodzaje usług zamieszczono na Wykresie 1.
Wykres 1. Liczba interwencji podejmowanych przez specjalistów do spraw najmu.

Źródło: Metropolitan Research Institute

Specjalista do spraw najmu jest także odpowiedzialny za pozyskiwanie mieszkań, negocjowanie czynszów i warunków umów z właścicielem mieszkania
oraz stały kontakt z właścicielem. W warszawskiej agencji jest zatrudnionych
trzech specjalistów do spraw najmu. Każdy z nich ma przypisaną pulę klientów, a podział dokonał się głównie na podstawie dopasowania kompetencji
danego specjalisty do potrzeb klientów, np. specjalistka władająca językiem
rosyjskim i ukraińskim ma pod swoją opieką grupę imigrantów i uchodźców.
W praktyce specjaliści na bieżąco wymieniają się wiedzą i kompetencjami,
uzupełniając się wzajemnie. Jeden z nich w dużej mierze przejął na siebie
sprawy związane z drobnymi naprawami oraz naliczaniem opłat, z kolei specjalistka z zapleczem wiedzy prawnej konsultuje pozostałych w kwestii sporządzania pism oraz rozumienia przepisów, dotyczących np. zasiłków lub
dodatków mieszkaniowych. W przyszłości planowane jest zatrudnienie profesjonalnego agenta nieruchomości, który uzupełniłby kompetencje obecnego
zespołu, szczególnie że kluczowym zadaniem jest pozyskiwanie większej
liczby dostępnych czynszowo mieszkań z rynku prywatnego.
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Szczegółowy opis zadań specjalisty do spraw najmu – wobec zarówno uczestnika, jak i właściciela mieszkania – zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Rodzaje usług świadczonych przez Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia w Warszawie
Odbiorca usług

Rodzaje usług

Uczestnik

Usługa mieszkaniowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gwarancja stabilnego najmu
poszukiwanie mieszkań o umiarkowanym lub niskim czynszu
negocjowanie czynszu
zawieranie koniecznych umów
możliwość rozłożenia kaucji najmu na raty
wsparcie informacyjno-doradcze
wsparcie interwencyjne
pomoc w drobnych naprawach
zakup ubezpieczenia OC najemcy lokalu

Usługa zatrudnieniowa:
•
•
•

wsparcie w poszukiwaniu pracy (np. przeglądanie ofert i dyskutowanie ich
z beneficjentem) lub jej legalizacji
pomoc w przygotowaniu do rozmowy o pracę
pomoc w pisaniu i wysyłaniu CV oraz listu motywacyjnego

Usługa w obszarze integracji społecznej:
•
•
•
•
•
Właściciel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy,
kampanie informacyjne na temat możliwości oddłużenia (odpracowania lub
restrukturyzacji powstałych zadłużeń)
informowanie o możliwości uzyskania lub bezpośrednia pomoc w uzyskaniu dodatkowych świadczeń (dodatki mieszkaniowe, energetyczne, zasiłki
celowe)
oferowanie praktycznej wiedzy o oszczędzaniu wody, energii i ciepła
w gospodarstwie domowym
warsztaty z zakresu planowania budżetu domowego
ocena standardu mieszkania
poszukiwanie i rekrutacja lokatorów
zawieranie umów z lokatorami
pobieranie czynszu od lokatorów
monitorowanie zaległości
monitorowanie stanu mieszkania podczas wizyt specjalisty do spraw najmu
w lokalu
wsparcie w organizowaniu oraz przeprowadzanie remontów
prefinansowanie remontu, jeśli jest to warunkiem umożliwiającym najem
reagowanie na prośby dotyczące konserwacji i napraw, które – w niektórych
wypadkach – mogą być kierowane do wynajmującego w celu uzyskania
jego zgody

Mieszkania
Obecnie (stan na marzec 2019 roku) pula mieszkań zarządzanych przez Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia obejmuje 29 lokali – 14 miejskich
(pozyskanych od m.st. Warszawy) i 15 prywatnych. Miasto stołeczne Warszawa udostępniło lokale z zasobu własnego na mocy umowy o współpracy
zawartej z Fundacją Habitat for Humanity Poland 22 listopada 2017 roku.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia wszystkich niezbędnych formalności związanych z nową formą współpracy z organizacją pozarządową
rzeczywiste udostępnienie lokali uczestnikom nastąpiło niemal rok później
– wiosną 2018 roku, a ostatni odbiór techniczny mieszkania i przekazanie go
uczestniczce – zimą 2019 roku. Na taki przebieg zdarzeń miało wpływ kilka
czynników. Niezbędne nowe podstawy prawne zostały przyjęte przez miasto stołeczne Warszawę dopiero 1 lutego 2018 roku (Zarządzenie Prezydent
m.st. Warszawy nr 174/2018). Lokale przeznaczone do realizacji projektu
wymagały generalnego remontu, ze względu jednak na trudną sytuację na
rynku usług remontowo-budowlanych nie udało się pozyskać firmy, która
stanęłaby do przetargu. Ostatecznie wszystkie remonty wykonała Fundacja
Habitat for Humanity Poland, zapewniając godny standard wykończenia
lokali, a także ich wyposażenie w meble i sprzęt AGD. Chcąc osiągnąć ten
cel, fundacja poniosła znaczne nakłady pracy i finansów z własnych środków
oraz zaangażowała ponad 100 wolontariuszy, którzy włączyli się w prace
remontowe lub pro bono świadczyli dziesiątki godzin usług specjalistycznych (prawnych i architektonicznych). Zgodnie z praktykowaną w Fundacją
Habitat for Humanity Poland zasadą włączania w prace samych beneficjentów pomocy także i w tym wypadku w miarę możliwości uczestniczyli oni
w przygotowaniu lokalu do użytku.
Cały proces przekazania na potrzeby projektu lokali mieszkalnych będących
w dyspozycji miasta stołecznego Warszawy, ale niewchodzących w skład zasobu
lokali komunalnych (będących mieniem Skarbu Państwa zarządzanym przez
miasto), jest dobrą praktyką wypracowaną przez Warszawę i Fundację Habitat
for Humanity Poland. Jej wdrożenie było możliwe dzięki skutecznej współpracy
i zaangażowaniu obu stron, zwłaszcza zespołu Biura Polityki Lokalowej, który
wierząc w celowość działań Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia oraz możliwość przywrócenia do właściwej funkcji pustych lokali, wypracował nową procedurę i skoordynował skomplikowany formalnie proces.
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W procesie pozyskiwania mieszkań z rynku prywatnego zespół stosował mieszaną strategię społeczno-ekonomiczną. Z jednej strony odwoływano się do
wrażliwości społecznej i empatii, z drugiej oferowano wymierne korzyści płynące z związania współpracy ze Społeczną Agencją Najmu i Zatrudnienia –
gwarancję spłaty czynszu, nawet jeśli najemca nie wywiązuje się ze swoich
zobowiązań lub gdy mieszkanie przejściowo pozostaje niewynajęte. Oferowano także możliwość nieoprocentowanej pożyczki na remont wraz ze zorganizowaniem zaplecza remontowo-budowlanego. Choć poszukiwania nie
przyniosły rezultatów – znalezienia zakładanej (dużej) liczby mieszkań – to
jednak zaowocowały pewnymi wnioskami. Wydaje się, że na tak wysoce konkurencyjnym rynku mieszkaniowym jak rynek warszawski Społeczna Agencja
Najmu i Zatrudnienia ma szansę trafić ze swoją ofertą do właścicieli mieszkań
potencjalnie trudnych do wynajęcia, co z kolei przynosi korzyść polegającą
na uruchomieniu nieużywanych zasobów (tzw. pustostanów). Średnie koszty
przystosowania mieszkania do podnajmu (dotyczy miejskich i prywatnych)
zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie kosztów przystosowania mieszkania do podnajmu
Nazwa działania

Średni koszt w PLN

Adaptacja mieszkania: prace remontowo-budowlane

19,200

Wyposażenie (pralka, lodówka, meble kuchenne), transport, ubezpieczenia

3375

Razem

22,575

Źródło: Opracowanie własne.

Działania Społecznych Agencji Najmu są zatem szansą zarówno dla osób z niezaspokojoną potrzebą mieszkaniową, jak i dla potencjalnych wynajmujących:
osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, będących często właścicielami nieruchomości zbyt dużych i drogich w stosunku do ich możliwości finansowych, a także właścicieli mieszkających w innym kraju czy mieście. Osoby
te mają lokale, których nie chcą sprzedać, a obawiają się wynająć, nie posiadają w obszarze zarządzania najmem niezbędnej wiedzy czy umiejętności lub
wygodne jest dla nich powierzenie najmu fachowcom. Zorientowana prospołecznie agencja najmu, która jest gwarantem dla wynajmujących uczciwego,
standaryzowanego i monitorowanego najmu, może odegrać pozytywną rolę
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w przełamywaniu nieufności, uprzedzeń i obaw wyżej wymienionych grup
właścicieli wobec najmu i najemców jako potencjalnego ryzyka i zagrożenia.
Z perspektywy misji i zakładanych celów programowych Społecznych Agencji
Najmu optymalnym rozwiązaniem byłoby wsparcie wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem po stronie i wynajmujących, i najemców.
Dysponując zróżnicowanym cenowo zasobem mieszkaniowym, Społeczna
Agencja Najmu i Zatrudnienia mogą dokonywać przydziału zgodnego przede
wszystkim z diagnozą potrzeb uczestników i podpisywać umowy z najemcami,
kierując się ich możliwościami finansowymi. Mieszkania z puli lokali wynajętych przez agencję od samorządu są przeznaczane do zasiedlania przede
wszystkim przez osoby wykluczone mieszkaniowo, społecznie, zawodowo,
zdrowotnie, które ze względu na wieloaspektowość własnego wykluczenia
i trudną sytuację finansową nie mogą zamieszkać w droższych mieszkaniach
prywatnych ani w żaden inny sposób zapewnić sobie czy rodzinie godnych
warunków mieszkaniowych.
Pozyskane mieszkania prywatne są podnajmowane lub użyczane uczestnikom (rodzinom) dotkniętym wykluczeniem mieszkaniowym, ale uzyskującym średnie dochody umożliwiające najem lokalu z zasobów Społecznych
Agencji Najmu i Zatrudnienia w usłudze najmu społecznego po nieco niższych niż komercyjne stawkach.
Tabela 3. Zestawienie wysokości czynszów oraz powierzchni w mieszkaniach miejskich i prywatnych
Mieszkania miejskie

Mieszkania prywatne

Wysokość czynszu
(w zł)

najwyższa
najniższa
średnia

779,69
150,84
383

1800
1000
1346

Powierzchnia
(w m2)

najwyższa
najniższa
średnia

71,4
18
35

64
16,26
40

Źródło: Opracowanie własne.

Umowa najmu, umowa podnajmu oraz regulamin pobytu
W Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia stosowane są trzy rodzaje umów
udostępniania lokali (tabela 4).
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Tabela 4. Rodzaje umów udostępniania lokali podpisywane z Społeczną Agencją Najmu i Zatrudnienia
Rodzaj umowy

Podstawowa charakterystyka warunków
umowy

Umowa najmu między właścicielem
mieszkania i uczestnikiem

•
•
•

standardowa umowa najmu na czas określony
agencja nie jest stroną
agencja uczestniczyła w jej zawarciu (np.
pomagając w nawiązaniu kontaktu, w negocjacjach lub udzielając pożyczki na wpłatę
kaucji czy zakup sprzętu)

Umowa najmu między właścicielem
i agencją wraz z umową podnajmu
z uczestnikiem

•

agencja jest najemcą mieszkania wynajmowanego od właściciela i następnie podnajmuje
to mieszkanie uczestnikowi projektu
wysokość czynszu jest ustalana między właścicielem i agencją oraz niezależnie między
agencją i uczestnikiem
agencja jest gwarantem spłaty czynszu i opłat
eksploatacyjnych: pobiera je od lokatora
i przekazuje je właścicielowi

•
•

Umowa najmu między właścicielem
•
mieszkania i agencją oraz regulamin pobytu •
zawierany między agencją a uczestnikiem

rodzaj umowy wypracowany przez agencję
najmujący spełniają kryteria najmu z zasobów
miasta stołecznego Warszawy bez względu na
standard mieszkania

Na szczególną uwagę zasługuje – stosowany głównie w wypadku lokali udostępnianych uczestnikom projektu z puli lokali miejskich – regulamin pobytu.
Został on opracowany z myślą o osobach ubiegających się o lokal komunalny,
które muszą spełnić ściśle określone kryteria wynikające z miejscowych regulacji. Zgodnie z rekomendacjami wysłanymi przez Biuro Polityki Lokalowej
do wszystkich warszawskich dzielnicowych Wydziałów Zasobów Lokalowych
posiadanie umowy najmu w formie regulaminu pobytu w ramach projektu
HomeLab nie powinno być traktowane przez dzielnicowe komisje rozpatrujące wnioski o lokal z zasobu gminy jako posiadanie tytułu prawnego do
lokalu. Ponadto w wypadku osób, które już zakwalifikowały się na listę, zawarcie umowy podnajmu lub użyczenia nie powinno stanowić podstawy negatywnej weryfikacji ich wniosku.
Potencjał Społecznych Agencji Najmu oraz ograniczanie ryzyka
Nie ulega wątpliwości, że wynikające ze specjalnego pośrednictwa działania
Społecznych Agencji Najmu mogą przynieść korzyści obu stronom takich transakcji oraz realnie pomóc wielu osobom zamieszkać w warunkach dostępnego
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i stabilnego najmu, w dobrym standardzie, a także uruchomić niewykorzystane wcześniej zasoby lokalowe. Zorientowane prospołecznie agencje, które
są gwarantem uczciwego, standaryzowanego i monitorowanego najmu, stanowią interesujące oraz – jak się wydaje – niezbędne dopełnienie oferty najmu
społecznego, tak potrzebne na polskim rynku. Ze względu jednak na charakter podejmowanych działań funkcjonowanie Społecznych Agencji Najmu jest
obarczone różnymi czynnikami ryzyka. Agencja jako strona umowy najmu
jest zobowiązana do regularnego opłacania czynszu bez względu na sytuację
zatrudnieniową i materialną swoich klientów. Jeśli lokator spóźni się ze swoim
czynszem dla Społecznej Agencji Najmu, powstaje zagrożenie, że czynsz dla
właściciela będzie musiał być finansowany przez jakiś czas z innych źródeł, co
automatycznie generuje wydatki po stronie agencji. To ryzyko mobilizowało
warszawską Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia do uważnego naboru
lokatorów i do zawarcia z nimi szczegółowych umów, zakładających możliwość większej niż to się standardowo praktykuje ingerencji agencji w bieżące
funkcjonowanie podnajemcy. Innym ważnym elementem oceny działania
Społecznych Agencji Najmu jest ich wpływ na poprawę sytuacji życiowej
odbiorców ich działań. W wypadku Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia
w Warszawie – z uwagi na znacznie krótszy niż zakładany, dwuletni czas świadczenia zintegrowanych usług – trudno oszacować, w jak dużym stopniu jej
działania i wsparcie mogą wpłynąć na proces stabilizowania się sytuacji beneficjentów, a tym samym osiągnięcie trwałych rezultatów i zakładanej poprawy
jakości życia. Do tego przyczynia się także kolejne ograniczenie warszawskiej
agencji – jej tymczasowy, projektowy charakter. Brak trwałego finansowania
poza okres realizacji projektu „HomeLab” nie jest w stanie zapewnić uczestnikom poczucia trwałości sytuacji mieszkaniowej oraz wynikającego z tego
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
Dotychczasowa realizacja projektu jest źródłem licznych doświadczeń
w obszarze zarówno usług świadczonych przez specjalistów do spraw najmu
społecznego czy procesu pozyskiwania mieszkań, jak i testowania modelu
organizacyjnego Społecznych Agencji Najmu. Można uznać, że w ciągu
dwóch lat zakończył się proces instytucjonalizacji – wykształcenia się struktur organizacyjnych i funkcji (zakresu usług świadczonych przez specjalistów
do spraw najmu społecznego) pełnionych przez agencję – wciąż jednak jest
jeszcze daleko do samodzielnego funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu
i Zatrudnienia (lub zbliżonej jednostki). Agencja wprawdzie zwiększyła efektywność i wypracowała know-how, wciąż jednak brakuje jej odpowiedniej
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rozpoznawalności, która pomogłaby przyciągnąć uwagę potencjalnych sponsorów i właścicieli mieszkań prywatnych. Na następnych etapach budowania
samodzielności Społecznych Agencji Najmu kluczowe będzie także poszerzenie grupy klientów o osoby z tzw. luki czynszowej, co w konsekwencji pozwoliłoby na wygenerowanie dochodu z zasilanego przez tę grupę odbiorców
funduszu gwarancyjnego. Aby uzyskać rzeczywisty efekt skalowania, wydaje
się niezbędne przedłużenie obecnie realizowanego pilotażu oraz zainteresowanie tym innowacyjnym sposobem pozyskania zasobu lokalowego jej głównych interesariuszy instytucjonalnych – samorządy lokalne. W obliczu deficytu
lokalowego, z jakim borykają się gminy miejskie w Polsce (a w wypadku osób
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – wieloletnich kolejek osób kwalifikujących się do najmu lokalu z zasobu gminy), odblokowanie niewykorzystanego potencjału istniejących, lecz obecnie niezasiedlonych zasobów z rynku
prywatnego, wydaje się ekonomicznie uzasadnione, zwłaszcza w sytuacji, gdy
gmina nie ma środków na rozbudowę własnego zasobu lokali mieszkalnych.
Można postawić tezę, że – wzorem doświadczeń z krajów, w których Społeczne Agencje Najmu funkcjonują od wielu lat – uzyskanie rzeczywistego
skalowania takich agencji w Polsce będzie wymagać znacznie większego
zaangażowania ze strony władz publicznych w zakresie zarówno dofinansowania działalności Społecznych Agencji Najmu, jak i stworzenia przepisów
prawa, które zachęcałyby do tworzenia agencji i współpracy z nimi. Raport
końcowy z badania usługi wypracowywanej w pilotażu w ramach opisanego
wyżej projektu międzynarodowego „HomeLab” powinien dostarczyć mocnych argumentów za kontynuacją działalności Społecznej Agencji Najmu
i Zatrudnienia w Warszawie i Społecznych Agencji Najmu w całej Polsce.

Pożądane zmiany systemowe w celu wsparcia
rozwoju najmu społecznego
Zmiany, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na rozwój Społecznych Agencji
Najmu, można podzielić na zmiany o charakterze finansowym (zapewnienie
możliwości długoterminowego dofinansowania działalności agencji ze środków publicznych), zmiany w obowiązujących przepisach prawa (dotyczących
samego funkcjonowania Społecznych Agencji Najmu, możliwości ich tworzenia przez gminy) i zmiany w przepisach podatkowych.
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Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących
najmu lokali i zadań gminy
Wprawdzie obowiązujące przepisy nie zawierają bezpośrednich przeszkód
uniemożliwiających tworzenie Społecznych Agencji Najmu, praktyka wskazuje
jednak, że władze gmin niechętnie podejmują działania w formach nieprzewidzianych wprost w ustawie lub przynajmniej niemających długiej praktyki
stosowania. O potrzebie wprowadzenia takich przepisów świadczą np. zmiany
z 2005 roku w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dodano
wówczas przepisy wprost przewidujące możliwość zaspokajania przez gminę
potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców przez wynajmowanie mieszkań na
rynku prywatnym, a następnie podnajmowanie ich mieszkańcom o niskich
dochodach, także za czynsz niższy niż płacony przez gminę wynajmującemu.
Choć działanie takie było dopuszczalne od początku obowiązywania ustawy
(patrz art. 4 ust. 3), wprowadzenie powyższych przepisów świadczy o tym, że
samorządy nie były skłonne podejmować takich działań.
W działalności Społecznych Agencji Najmu jednym z istotnych problemów
może stać się charakter stosunku prawnego łączącego lokatora z agencją.
Z cywilnoprawnego punktu widzenia (art. 659 par. 1 w zw. z art. 65 i art. 668
par. 1 Kodeksu cywilnego) osoba otrzymująca od agencji lokal za odpłatnością (również ustaloną na podstawie czynników innych niż rynkowe) jest
podnajemcą, nawet jeśli lokator nie traktuje mieszkania z puli Społecznych
Agencji Najmu jako docelowego i zamierza zajmować je tylko do czasu otrzymania mieszkania z zasobów gminy. Stwarza to problem dla osób ubiegających się o najem lokalu z zasobów gminy, ponieważ gmina może zażądać
(i w praktyce z reguły tak się dzieje) od osoby ubiegającej się o najem lokalu
z zasobów gminy złożenia oświadczenia o przysługujących jej tytułach prawnych do innych lokali w tej samej lub pobliskiej gminie11. O ile w wypadku
mieszkań chronionych udostępnianych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej lokator takiego mieszkania jest zabezpieczony przez art. 53 ust. 11 tej regulacji, że korzystanie z mieszkania chronionego nie jest uważane za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, o tyle
w wypadku lokalu z zasobu Społecznych Agencji Najmu osoba ubiegająca się
o najem lokalu z zasobów gminy (nawet jeżeli jej zamieszkanie ma charakter
11 Art. 21b ust. 4–6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
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przejściowy) nie jest chroniona podobnym przepisem. Mimo opisanej wcześniej dobrej praktyki wypracowanej w ramach współpracy Fundacji Habitat
for Humanity Poland z władzami miasta stołecznego Warszawy sytuacja ta
może nadal stwarzać ryzyko, że osoby takie będą przez gminy pozbawiane
możliwości ubiegania się o lokal z zasobów gminnych, nawet jeżeli dochody
ich gospodarstwa domowego mieszczą się w limicie ustalonym przez gminę.
Zmiany w przepisach podatkowych
W obecnym stanie prawnym wynajęcie mieszkania z zasobu Społecznych
Agencji Najmu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – oprócz
opodatkowania podatkiem dochodowym istnieje ryzyko, że organy skarbowe mogą uznać wynajmowanie mieszkań przez Społeczne Agencje Najmu
za działalność gospodarczą podlegającą (po przekroczeniu limitu obrotów)
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (regulacja dotycząca podatku
VAT zwalnia z niego tylko najem osobom fizycznym na ich własne cele mieszkaniowe). Wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych, m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (np. zwolnienie dochodów
z najmu lokali mieszkalnych na rzecz Społecznych Agencji Najmu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub niewliczanie
przychodów z tego najmu do limitu opodatkowania przychodu stawką 8,5%)
oraz podatku VAT, nie spowodowałoby znacznego zmniejszenia dochodów
budżetu państwa, a stanowiłoby poważny czynnik ułatwiający rozwój Społecznych Agencji Najmu (por. Habdas, Jagoda, Matusik 2016).
Dopłaty do działalności Społecznych Agencji Najmu
Uwzględniając korzyści wypracowywane przez Społeczne Agencje Najmu,
zwłaszcza w obszarze realizacji zadania własnego gminy, jakim jest zapewnienie właściwych warunków lokalowych członkom danej wspólnoty samorządowej, a także:
•
•
•
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zapobieganie powstawaniu zadłużeń w zasobie gminy;
edukowanie i trenowanie umiejętności utrzymania lokalu, jakie umożliwiają
Społeczne Agencje Najmu przyszłym najemcom lokali komunalnych;
uruchomienie niewykorzystywanego potencjału pustych lokali będących

•

w posiadaniu prywatnych właścicieli jako alternatywy dla budowy nowych
mieszkań (do czego są potrzebne środki i wieloletnie planowanie);
rozważenie wzorem rozwiązań z innych krajów uruchomienia dopłat do
działalności Społecznych Agencji Najmu wydaje się istotnym czynnikiem,
który pozwoliłby na rozwój tego typu inicjatyw w Polsce.

Także włączenie usług świadczonych przez Społeczne Agencje Najmu (gdyby
przyjąć, że stosunek prawny między lokatorem a agencją nie ma charakteru
najmu/podnajmu) w system dodatków mieszkaniowych, pozwalających
niwelować różnicę między ceną rynkową lokalu a możliwościami finansowymi
klientów agencji, jest postulatem uzasadnionym etycznie i ekonomicznie.
Oferta lokali i wsparcia specjalistycznego Społecznych Agencji Najmu umożliwia uzyskanie szybkiej stabilizacji w trudnej sytuacji życiowej i powinna być
postrzegana jako ważne rozwiązanie profilaktyczne – ograniczające rozwój
sytuacji kryzysowych, dramatów życiowych i ich skutków wymagających
następnie kosztownych i wieloletnich interwencji ze strony placówek pomocy
społecznej i przeznaczanego na te cele budżetu gmin.
Dotychczasowa praktyka Społecznej Agencji Najmu w Warszawie pokazuje
wyraźnie, że istnieje duże zapotrzebowanie na taki rodzaj działalności, ponieważ pozwala ona włączyć w obieg ekonomiczny również osoby o niskich
i średnich dochodach oraz te o szczególnych potrzebach mieszkaniowych
(zwiększenie dostępnego dla nich zasobu lokali czynszowych), a z drugiej
strony pozwala wykorzystać mieszkania trudne do wynajęcia i stwarza szansę
dla właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą ich sprzedać, a obawiają się
je wynająć. Zainteresowanie Agencją stale rośnie, co pokazuje że istnieją
warunki do dalszego rozwoju i skalowania tego modelu. Pełne wykorzystanie
potencjału społecznych agencji najmu będzie jednak wymagać większego
wsparcia ze strony władz publicznych, zarówno w wymiarze ekonomicznym
(stworzenie perspektyw długoterminowego finansowania), jak i w wymiarze
instytucjonalnym i legislacyjnym.
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ZRÓŻNICOWANE FORMY ZAMIESZKANIA POD
KĄTEM NAJMU SPOŁECZNEGO Z PUNKTU
WIDZENIA POTRZEB OSÓB STARSZYCH

Agnieszka Labus

Wyzwania i tendencje XXI wieku związane ze starzeniem się
społeczeństwa w wymiarze potrzeb mieszkaniowych
Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i nowy styl życia
ludności – przemiana modelu rodziny i wynikające z tego zanikanie tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej1, migracje ludzi młodych, skazanie
na pozarodzinne kontakty2 czy związana z tymi zjawiskami samotność (coraz
większa liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci, wzrost liczby singli3,
singularyzacja starości, wdowieństwo, rozwody) – przekładają się bezpośrednio na potrzebę zmian m.in. w zakresie środowiska mieszkaniowego. Ponadto
wydłużanie się życia człowieka, postęp medycyny, rozwój nowoczesnych
technologii, a tym samym rosnąca gwałtowanie liczba osób starszych w społeczeństwie4, sprawiają, że ludzie żyją dłużej w chorobie lub jako osoby z niepełnosprawnościami. Charakterystyczne dla starości ograniczenia i dysfunkcje
psychofizyczne wpływają na konieczność wprowadzenia różnych rozwiązań
systemowych i funkcjonalnych w obszarze mieszkalnictwa. Tym bardziej że
preferencje osób starszych to m.in. zachowanie jak najdłużej niezależności –
w myśl koncepcji starzenia się w miejscu, z zachowaniem możliwości częściowej aktywności zawodowej i społecznej. Tendencje te wymuszają konieczność
odnowy istniejących zasobów mieszkaniowych z punktu widzenia potrzeb
1 Stachowiak B., Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty andragogiczne i geragogiczne, „Rocznik Andragogiczny” 2012, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, s. 130
2 Jonda B., Motywy i warunki powstawania oraz społeczne znaczenie projektów międzypokoleniowych w Niemczech,
[w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład
Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 147
3 Z badań wynika, że samotnie żyje 30% osób przed 30. rokiem życia (Szlendak 2010: 475).
4 Zgodnie z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób sześćdziesięciopięcioletnich
i starszych ciągle się zwiększa. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2020 roku osoby powyżej 65. roku życia
będą stanowiły 18,9% społeczeństwa, w 2035 roku – 24,5%, a w 2050 roku – aż 32,7% (10 milionów osób).
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osób starszych, czyli m.in. adaptację i modernizację lub wznoszenie nowych
form zabudowy mieszkaniowej oraz dostarczanie do nich stosownych urozmaiceń, udogodnień, pomocy, opieki i pielęgnacji.

Sytuacja mieszkaniowa osób starszych w Polsce na obszarach
miejskich, podmiejskich i wiejskich5
Przewidywany wzrost liczby osób starszych w najbliższych kilkunastu latach
przełoży się na wzrost liczby mieszkań zamieszkiwanych przez seniorów.
Zwiększenie się odsetka nestorów6 spowoduje, że kwestia senioralnej polityki
mieszkaniowej nabierać będzie coraz większego znaczenia, choć w praktyce
zjawisko to uwidoczni się dopiero mniej więcej za dekadę – wraz z masowym
dochodzeniem osób starszych do wieku zaawansowanego (nestoralnego), co
związane jest z pojawieniem się dysfunkcji psychofizycznych wynikających
z problemów w samodzielnym funkcjonowaniu, prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz użytkowania przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej.
Analizując sytuację mieszkaniową osób starszych w polskich miastach, należy
zdawać sobie sprawę, że są to osoby wciąż mieszkające przede wszystkim
w samodzielnych mieszkaniach, nie w instytucjach – i to niezależnie od wieku.
Zwiększa się – chociaż wciąż dotyczy to bardzo małej części osób starszych,
stanowiącej mniej nią 1% ich ogółu – liczba osób zamieszkujących w ośrodkach stacjonarnych pomocy społecznej. Coraz więcej osób starszych żyjących w warunkach miejskich będzie mieszkać w budynkach wielorodzinnych,
niejednokrotnie nieprzystosowanych do potrzeb seniorów mających pewne
dysfunkcje psychofizyczne, np. z powodu braku wind czy przestrzeni wspólnych, niedostosowania mieszkania (głównie łazienki i kuchni), zbyt małej
powierzchni manewrowej. Na obszarach wiejskich ważną tendencją kształtującą usytuowanie mieszkania będzie postępująca depopulacja wsi oddalonych od średnich i większych miast, szczególnie widoczna na peryferyjnych
5 W tej części wykorzystano wyniki ekspertyzy dotyczącej zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz
wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, przygotowanej na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundację Laboratorium
Architektury 60+ (LAB 60+), PCG Polska i AMRON w listopadzie 2017 roku (Benek i in. 2017).
6 Zgodnie z prognozą ludnościową Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku w miejsce około 170–180 tysięcy
osób corocznie osiągających 80. rok życia w pierwszej połowie lat dwudziestych XXI wieku od 2026 roku liczba ta
będzie wynosić co najmniej 254 tysięcy osób, sięgając 325 tysięcy osób w 2030 roku. W rzeczywistości skala przyrostu może być większa, patrząc na większą skalę redukcji umieralności w ostatnich latach niż założona w prognozie
Głównego Urzędu Statystycznego.
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obszarach kraju. Depopulacja oznaczać będzie zmniejszanie się sieci stacjonarnych punktów handlowych i usługowych, a jednocześnie spadek częstości przejazdu środkami transportu publicznego. Utrudni to zamieszkiwanie
na tych obszarach, co powinno uświadomić, że polityka mieszkaniowa nie
może być rozpatrywana w oderwaniu od polityki kształtowania przestrzeni
publicznej. Osobom z dysfunkcjami będzie to utrudniało mobilność i możliwość wydostania się z tych terenów w celu załatwienia spraw związanych
z podstawowymi usługami.
Kolejnym wyzwaniem będą długookresowe indywidualne konsekwencje
suburbanizacji. Od początku XXI wieku w Polsce następuje szybki rozrost
przedmieść miast nie tylko największych, ale także średnich. Miasta te opuszczają z reguły trzydziesto- i czterdziestolatkowie spragnieni ciszy i spokoju.
Osoby, które kilkanaście lat temu były w tym wieku i osiedliły się na suburbiach, w perspektywie następnego dwudziestolecia zbliżać się będą do wieku
70–75 lat. Odkrywanie uciążliwości zamieszkiwania pod miastem w wieku dojrzałym (np. konieczność odśnieżania podjazdu, dojazdów do sklepu) będzie
stanowiło duże wyzwanie.
Badania PolSenior7 wykazały, że miejsce zamieszkiwania osób starszych rzutuje na warunki mieszkaniowe. Im większa liczba mieszkańców danej miejscowości, tym bardziej zwiększa się częstość zamieszkiwania w blokach
wielopiętrowych oraz – do pewnego stopnia – w domach wielorodzinnych
(tabela 1). W wypadku tego ostatniego typu budynków zmniejsza się ich
znaczenie w największych miastach, a dzieje się tak z uwagi na dominujący
w tych kategoriach miejsca zamieszkiwania charakter zabudowy – wzrost częstości występowania budynków wielokondygnacyjnych.

7 Projekt PolSenior – prowadzony w ramach projektu zamawianego nr PBZ-MEIN-9/2/2006 w programie badawczym „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” – realizowano w
latach 2008–2011. Szerzej na temat projektu – por. (Niezabitowska i in. 2013).
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Tabela 1. Typ budynków zamieszkanych przez seniorów – według miejsca zamieszkiwania na podstawie badania PolSenior (jako odsetek ogółu mieszkańców miejscowości danej kategorii)
Miejsce
zamieszkania

a

Typ budynku zamieszkany przez seniorów
Blok wieloDom jedDom jedDom wienorodzinny norodzinny lorodzinnya piętrowyb
parterowy piętrowy

Dom
stałego
pobytuc

Budynek
niemieszkalnyd

Inny

Wieś

58,8

30,4

8,1

1,0

0,0

0,2

1,5

Miasto do
20 tysięcy
mieszkańców

23,7

32,4

37,4

4,4

0,2

0,2

1,7

Miasto od
20 do 50
tysięcy
mieszkańców

11,9

19,3

51,6

12,5

0,2

0,0

4,5

Miasto od
50 do 200
tysięcy
mieszkańców

7,2

16,5

58,6

15,2

0,9

0,2

1,4

Miasto od
200 do 500
tysięcy
mieszkańców

7,2

16,9

49,6

22,7

0,0

0,0

3,6

Miasto
powyżej
500 tysięcy
mieszkańców

3,4

7,6

42,2

44,2

0,3

0,0

2,3

Ogółem

28,4

21,8

32,3

0,2

0,1

2,2

b

15,0
c

– kamienica czynszowa komunalna, blok spółdzielczy, – pięć i więcej pięter, – dom pomocy społecznej, zakład stałego
pobytu lub opieki długoterminowej, d – pomieszczenie zastępcze (np. komórka, piwnica)
Źródło: Bartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., Warunki zamieszkania seniorów –
główne ustalenia badawcze, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się w Polsce, Termedia, Poznań 2012, s. 515.

Wartości ujęte w tabeli 1 wskazują na odmienne potrzeby w zakresie dostosowania lokali do potrzeb starszych mieszkańców w wypadku typowych seniorów
zamieszkujących różne kategorie miejscowości zamieszkiwania. Potrzeby mieszkańców domów jednorodzinnych zapewne niewiele się różnią od potrzeb osób
zamieszkujących domy parterowe i piętrowe (z praktycznego punktu widzenia
w najgorszym wypadku można ograniczyć się do korzystania tylko z parteru),
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ale diametralnie odbiegają od potrzeb mieszkańców domów wielorodzinnych,
zwłaszcza bloków wielopiętrowych. Pojawia się bowiem bariera dostępności do
łatwego łączenia korzystania z przestrzeni prywatnej i publicznej – schody.
Zróżnicowanie w zależności od kategorii miejsca zamieszkania prowadzi do
dużego zróżnicowania warunków mieszkaniowych seniorów na poziomie wojewódzkim i subregionalnym. Ogólnie rzecz biorąc, starsi mieszkańcy obszarów
słabiej zurbanizowanych mieszkają głównie w domach jednorodzinnych, podczas gdy wraz ze wzrostem poziomu urbanizacji zwiększa się udział seniorów
zamieszkujących budynki wielorodzinne, zwłaszcza wielokondygnacyjne bloki.
Sytuację pod względem tytułu prawnego zamieszkiwanej nieruchomości przez
osoby starsze z punktu widzenia miejsca zamieszkania przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Tytuł prawny zajmowanego mieszkania w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów
– według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku (jako odsetek ogółu gospodarstw domowych
danego typu)
Gospodarstwa zajmujące Polska
mieszkania z tytułu
Gospodarstwa
Własności

Miasto

Wieś

Gospodarstwa

Gospodarstwa

emerytów

rencistów emerytów

rencistów emerytów

rencistów

56,9

55,4

46,5

82,9

58,3

86,9

budynku

35,5

36,6

39,4

19,8

80,3

74,4

mieszkania

21,4

18,8

18,9

26,6

6,6

8,4

Spółdzielczego prawa do 21,5
lokalu

13,9

18,4

29,8

0,7

0,8

własnościowego

18,6

11,0

15,9

25,8

0,5

0,6

lokatorskiego

2,9

2,9

2,5

4,0

0,2

0,2

23,3

14,0

19,3

3,6

4,8

Najmu mieszkania stano- 15,1
wiącego własność
osoby fizycznej

3,4

6,1

4,0

4,4

1,1

0,8

spółdzielni mieszkaniowej

0,1

0,2

0,8

0,1

0,0

0,0

gminy

8,0

12,4

5,6

10,6

0,9

1,8

Skarbu Państwa

1,4

1,6

0,7

1,6

0,5

0,9

zakładu pracy

1,5

2,0

0,7

1,7

0,5

1,1

towarzystwa budownictwa społecznego

0,3

0,4

0,8

0,4

0,1

0,0

pozostałego podmiotu

0,2

0,3

0,4

0,2

0,5

0,2

nieustaloną

0,2

0,3

1,0

0,3

0,1

0,1
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Podnajmu

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Pokrewieństwa

5,4

6,1

4,9

3,3

7,8

10,8

Innego

0,4

0,5

0,4

0,3

0,6

0,2

Nie ustalono

0,6

0,5

3,8

0,7

0,0

0,0

Źródło: Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+),
PCG Polska i AMRON w listopadzie 2017 roku. Obliczenia własne na podstawie: Warunki mieszkaniowe gospodarstw
domowych i rodzin – NSP 2011, Główny Urząd Statystyczny, tabl. 11 – http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/
nsp-2011-wyniki/warunki-mieszkaniowe-gospodarstw-domowych-i-rodzin-nsp-2011,4,1.html.

Seniorzy zamieszkujący gospodarstwa domowe emerytów i rencistów na wsi
zdecydowanie częściej mieszkają w budynkach stanowiących ich własność
lub własność ich krewnych. Z kolei starsi mieszkańcy miast zdecydowanie
częściej zamieszkują lokale własnościowe, w tym spółdzielcze mieszkania
własnościowe. Z najmu mieszkania korzystało 14,0% gospodarstw emerytów
i 19,3% rencistów, w tym z najmu mieszkań komunalnych odpowiednio 5,6%
i 10,6% gospodarstw. Powyższe wielkości jednoznacznie wskazują, że w polskich realiach dominuje w wypadku starszych osób zamieszkiwanie w lokalu
stanowiącym ich własność. Trzy czwarte gospodarstw emeryckich i dwie trzecie gospodarstw rencistów zajmuje takie lokale. Jak można sądzić, własność
zajmowanego lokalu rzutuje na kilka specyficznych cech ich posiadaczy, m.in.:
•

•

•

niską skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w wypadku narastających ograniczeń funkcjonalnych w stosunku do osób wynajmujących
mieszkanie – w wypadku osób wynajmujących mieszkanie zdecydowanie
łatwiej jest przekonać je do przeprowadzki do „przechodnich” lokali już
dostosowanych do potrzeb seniorów,
z uwagi na niską mobilność właścicieli mieszkań występuje zapewne –
zwłaszcza w mieście – duża liczba mieszkań lub domów o powierzchni
zbyt dużej w stosunku do obecnych potrzeb seniorów. Ich mieszkania lub
domy w dużym stopniu odpowiadały na potrzeby mieszkaniowe w innej
fazie życia – wówczas, gdy zamieszkiwały z nimi ich niedorosłe jeszcze
dzieci. Stąd należy podejrzewać, że istnieje duża potrzeba zamiany zajmowanych lokali na mniejsze,
istnieje duży potencjał rozwoju takich form opieki, które mogłyby być
finansowane przez zbycie posiadanego mieszkania lub budynku, niezależnie od techniki zbycia (sprzedaż, hipoteka odwrócona).
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Warto także zaznaczyć, że bardzo rzadko gospodarstwa osób starszych
znajdują się w fazie spłacania kredytów mieszkaniowych, co oznacza, że
ich własność jest „pełna”, nieobarczona zobowiązaniami bankowymi. Badanie Narodowego Banku Polskiego wykazało, że w wypadku gospodarstw
domowych z reprezentantem w wieku 65 i więcej lat jedynie 1,7% ma kredyt
mieszkaniowy, choć jednocześnie odznaczały się one najwyższym poziomem
obciążenia rozporządzalnego dochodu długiem (debt-service-to-income,
DSTI) wśród wszystkich grup wieku (27,9% dochodu przeznaczanego na
spłatę kredytu)8.
Podsumowując, można wyróżnić dwa obszary z punktu widzenia dostosowania zasobów mieszkaniowych do starzejących się mieszkańców, które wymagają interwencji9:
•

•

obszary miejskie zdekapitalizowane, powstałe przed 1990 rokiem (stara
zabudowa miast i miejscowości regionu oraz blokowiska), w których
potrzebne są „twarde” działania interwencyjne: modernizacja, adaptacja,
renowacja;
obszary miejskie, podmiejskie i wiejskie, które starzeją się i będą się starzeć wraz z mieszkańcami, np. dzielnice oddalone od centrum miasta czy
polskie przykłady osiedli deweloperskich z niskim poziomem przestrzeni
publicznej, ze słabą lub znikomą infrastrukturą społeczną. Za trzy, cztery
dekady obszary te będą terenami intensywnego „starzenia się”. Brakuje
tam podstawowych usług w zakresie służby zdrowia, rekreacji czy kultury
– wymagają prowadzenia działań „twardych” (modernizacja zabudowy
i dostosowanie do nowych potrzeb starzejących się mieszkańców) oraz
„miękkich” (organizowanie społeczności lokalnych, aktywizowanie mieszkańców, aby oddolnie przekształcali przestrzeń pod kątem własnych
potrzeb).

8 Szukalski P., Sytuacja mieszkaniowa seniorów w przeszłości, [w:] „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn
Informacyjny”, 2017, nr 11, s. 5
9 Labus A., Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 165
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Potrzeby i preferencje osób starszych z punktu widzenia
warunków zamieszkania
Starzenie się społeczeństwa związane jest z pozytywną tendencją wydłużania
się życia ludzi, co z jednej strony świadczy o polepszających się warunkach
życia społeczeństwa, z drugiej jednak stwarza wiele problemów w kształtowaniu środowiska zabudowanego, odpowiedniego dla osób z ograniczeniami
fizycznymi i psychicznymi charakterystycznymi dla seniorów. Dotyczy to
w pierwszym rzędzie konieczności dostosowania do potrzeb osób starszych
środowiska urbanistycznego i architektonicznego, w tym mieszkaniowego. 10
Wraz z wiekiem zmieniają się zdolności fizyczne, motoryczne i kognitywne
seniorów, a tym samym ich potrzeby mieszkaniowe. Na tej podstawie są
tworzone przez ekspertów dynamiczne modele mieszkaniowe dla osób starszych, które zakładają, że wraz z cyklem życia człowieka zmieniają się potrzeby
w zakresie miejsca zamieszkania (rysunek 1), a tym samym wielkość optymalnej przestrzeni zamieszkania.
Rysunek 1. Cykl życia człowieka a zmienność potrzeb mieszkaniowych

Źródło: Labus A., Domy międzypokoleniowe (…) [za: Alexander C., Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja,
Gdańsk 2008].

10 Niezabitowska E., Szewczenko A., Benek I., Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 189.
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Jak pisze Elżbieta Niezabitowska: „istnieje logiczna i ekonomiczna konieczność
przygotowania mieszkań na cykliczne zmiany użytkowe tzn. że projektowane
obecnie mieszkania powinny spełniać potrzeby zarówno ludzi młodych, jak
i starych w przyszłości” 11.
Jednym z modeli mieszkaniowych uwzględniających potrzeby osób starszych
jest mieszkanie „podążające za wiekiem”12, czyli mieszkanie umożliwiające
zamieszkanie na każdym etapie rozwoju i na różnym poziomie kształtowania
się potrzeb psychofizycznych jego mieszkańców.
Przykład modelowego podejścia do potrzeb mieszkaniowych osób starszych
zaprezentowano także w raporcie firmy doradczej REAS, wyróżniając trzystopniową gradację potrzeb seniorów i odpowiadające im modelowe rozwiązania
mieszkaniowe13:
•
•

•

wcześni seniorzy potrzebują głównie samodzielnych mieszkań, a najistotniejszymi potrzebami w tej grupie wiekowej są stopniowo wprowadzane
udogodnienia i urozmaicenia w standardzie mieszkania.
dojrzali seniorzy wymagają mieszkań wspomaganych14 lub mieszkań
chronionych15, które pozwalają zaspokoić potrzebę wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego, dostępu do opieki medycznej, a także
poczucia bezpieczeństwa.
najstarsi seniorzy potrzebują mieszkań opiekuńczych lub form zamieszkania z dostępem do opieki medycznej i pielęgnacyjnej.

11 Niezabitowska E., Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego,
[w:] M. Zrałek (red.), Przestrzenie starości, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012, s. 108.
12 Szerzej mieszkanie „podążające za wiekiem” zostało omówione w ekspertyzie dotyczącej zbadania potrzeb
mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez Krajowy Instytut Gospodarki
Senioralnej, Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), PCG Polska i AMRON w listopadzie 2017 roku (Benek
i in. 2017).
13 Brzeski W.J., Potrzeby mieszkaniowe na różnych etapach życia senioralnego – perspektywy rynkowych produktów MS,
REAS, 2014; publikacja dostępna pod adresem: http://www.opole.uw.gov.pl/artykuly/1223/pliki/20140929115833_w.
brzeski-opole.pdf [dostęp: 9.03.2019]
14 Mieszkania wspomagane – formy mieszkalnictwa przeznaczonego dla osób o różnym stopniu niesamodzielności (w tym osób w wieku podeszłym lub niepełnosprawnych), często z dostępem do dodatkowych usług pomocniczych: opiekuńczych, pielęgniarskich, wsparcia w zakupach, systemu przywoławczo-alarmowego.
15 Mieszkanie chronione – forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Jest to jedyna zdefiniowana i uregulowana w polskim systemie prawnym forma mieszkalnictwa wspieranego. Pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi jedno ze świadczeń niepieniężnych dostępnych w ramach systemu
pomocy społecznej wymienionych w art. 36 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
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Choć wymienione wyżej typy usług stają się powoli dostępne w nowo powstających formach mieszkalnictwa senioralnego (w Polsce wciąż na dość małą
skalę) – w tym w mieszkaniach wspomaganych i chronionych – to jednak
barierą w dostępie do nich może być niechęć osób starszych do zmiany miejsca zamieszkania. Ma to głównie związek ze sferą mentalną obecnego pokolenia seniorów, którzy przyzwyczajeni są do swoich sąsiadów i znajomych,
a także do znanej sobie przestrzeni i najbliższej okolicy.
Warto zaznaczyć, że znaczna część osób starszych w Polsce żyje w będących
ich własnością mieszkaniach niedostosowanych do ich potrzeb, co stwarza
największe wyzwanie dla administracji rządowej i samorządowej w zakresie
stworzenia programów wsparcia dla tej grupy w wymiarze adaptacji i remontów tych mieszkań. Ponadto stopień zadowolenia osób starszych ze swoich
warunków mieszkaniowych wskazuje zdecydowane zadowolenie z obecnej sytuacji mieszkaniowej wśród seniorów (ponad 60% ogółu badanych)16.
Rodzi się oczywiście pytanie, w jakiej mierze powyższe – wysokie – wartości
odzwierciedlają rzeczywisty stopień zadowolenia, a w jakiej mierze są rodzajem racjonalizacji w sytuacji niemożności zmiany zajmowanego lokalu.
Obecnie w opinii Polaków ideałem zamieszkania w okresie starości jest samodzielne mieszkanie, odrębne w stosunku do miejsca zamieszkania innych
członków rodziny. Ideałem dla Polaków, nawet w sytuacji zaistnienia potrzeby
uzyskiwania wsparcia innych w okresie starości, jest zamieszkanie we własnym
mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich – rodziny, przyjaciół
lub sąsiadów: 57% wskazań w 2000 roku, 66% wskazań w 2009 roku i 64%
wskazań w 2012 roku (CBOS 2012). Należy oczekiwać, że w wypadku zdecydowanej większości seniorów taki ideał będzie realizowany, choć niewątpliwie – wzorem innych państw, w wyniku zarówno wzrostu liczby nestorów, jak
i przemiany rodziny – wzrastać będzie liczba osób przebywających w instytucjach opieki lub innych formach zamieszkania, zapewniających odpowiednie
warunki i jakość życia jego mieszkańcom. W Poznaniu prowadzi się unikatowe w skali kraju badania postaw mieszkaniowych i preferencji klientów

16 Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna
2013. Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
2014, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf [dostęp:
9.03.2019]
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seniorów17. Na podstawie tych badań można poznać czynniki, które osoby
starsze z Poznania biorą pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze nowej nieruchomości mieszkaniowej (uszeregowane od najbardziej do
najmniej istotnych): warunki zakupu mieszkania, lokalizacja, węzeł komunikacyjny, infrastruktura, standard lokalu, czynniki społeczno-kulturalne.

Główne tendencje senioralnej polityki mieszkaniowej
w ujęciu różnych skali przestrzennych
Osoby starsze to bardzo zróżnicowana grupa społeczna – obecne i przyszłe
pokolenia seniorów będę się różnić od siebie m.in. potrzebami, aspiracjami,
wykształceniem, otwartością na zmiany, co stanowi wyzwania dla senioralnej polityki mieszkaniowej. Osoby starsze będą potrzebować różnorodnych
i dostosowanych do swoich potrzeb zasobów mieszkaniowych, dostępu do
innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią im, poza funkcją mieszkaniową,
także opiekę i wsparcie, umożliwiając im pozostanie w miejscu zamieszkania
jak najdłużej – w myśl europejskiej koncepcji „starzenia się w miejscu”18.
W Polsce ostatnio dość szeroko upowszechniane jest budownictwo senioralne. Wprowadzane są programy rządowe i zmiany w ustawach sprzyjające
realizacji postulatu mieszkań dla wszystkich. Wdrażany jest program „Dostępność +”, w którym m.in. analizowany będzie problem modernizacji budynków
mieszkaniowych pod kątem budowy czy dobudowy wind.
Współczesna polityka mieszkaniowa na szczeblu administracji rządowej
wymaga tworzenia strategii, które będą uwzględniały zróżnicowanie grup
społecznych pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania, statusu materialnego, upodobań. Jedną z takich grup społecznych o wrażliwych potrzebach i preferencjach są osoby starsze. Stąd w zakresie senioralnej polityki

17 Strączkowski Ł., Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, „Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 155, s. 200-212; publikacja dostępna pod adresem: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9c62df29-d616-4611-aaaf-87019afc2c6e [dostęp: 9.03.2019]
18 „Starzenie się w miejscu” (ageing in place) to termin, który w 1980 roku stał się częścią słownika geografii gerontologicznej i społecznej, a odnosi się do osób starszych pozostających we własnym domu lub w tej samej społeczności, ale w innym kraju. Dla około 90% seniorów najbardziej rozpowszechnioną formą mieszkania jest pozostanie
w swoich domach przy dostosowaniu pomieszczenia do nowych potrzeb (np. w łazienkach poręcze przy toalecie,
prysznicu, wannie) (Colangeli 2010).
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mieszkaniowej konieczne jest zwrócenie uwagi na dwa obszary polityk19:
•

•

polityka wobec starzenia się – system działań służących rozwiązywaniu
lub ograniczaniu problemów związanych ze wzrostem odsetka ludzi starszych w społeczeństwie. Ważne jest rozpoznawanie problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa oraz ich wpływ na dostosowanie
miejsca zamieszkania do zmieniającej się struktury wiekowej mieszkańców i wynikających z tego powodu potrzeb;
polityka wobec potrzeb osób starszych – skierowana zarówno do osób starszych,
jak i do ich rodzin czy opiekunów. W zakresie tej polityki powinny się znaleźć działania aktywne (np. rozwój instrumentów wspierających budownictwo senioralne,
wprowadzenie bezpiecznych form prawnych dla oferowanych produktów) i działania dostosowawcze, które będą wynikiem diagnozy potrzeb osób starszych.

W zakresie dostosowania zasobów mieszkaniowych do potrzeb starzejącego
się społeczeństwa konieczne jest zadbanie także o kwestie związane z fizycznym i ze społecznym środowiskiem życia osoby starszej, w którym przebywa
i tworzy relacje we wspólnotach lokalnych.20
Senioralna polityka mieszkaniowa wymaga również odpowiedniego podejścia
na szczeblu samorządów, m.in. w ramach gminnych zasobów mieszkaniowych.
Na podstawie miejskiej polityki społecznej wobec seniorów w Warszawie określono wiele działań, które powinny realizować samorządy, są to m.in.21:
•
•
•
•

usuwanie barier przestrzennych;
tworzenie w budynkach wielorodzinnych mieszkań z możliwością korzystania z usług socjalnych;
zapewnienie dostępu do opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, pomocy ze strony pracownika socjalnego i psychologa w miejscu
zamieszkania osoby starszej;
dostosowanie pomieszczeń (łazienka, kuchnia) np. przez dopasowanie
wysokości szafek, blatów, antypoślizgowe podłoże czy monitoring zapewniający bezpieczeństwo.

19 Błędowski P. (2012), Polityka wobec osób starych – cele i zasady, „Studia BAS”: Starzenie się społeczeństwa polskiego,
2, s. 201–216.
20 Kłobukowska J., Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw – podstawowe wyzwania, „Świat Nieruchomości” 2014 nr 3 (89), s. 36.
21 Cele strategiczne i cele operacyjne miejskiej polityki społecznej wobec seniorów, Warszawa 2008, s. 14–15.
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Warto zaznaczyć, że dostosowanie zasobów mieszkaniowych do potrzeb
osób starszych ma wpływ nie tylko na lepszą jakość życia i jak najdłuższą niezależność osób starszych, ale także na obniżenie kosztów związanych z opieką
medyczną i społeczną.
Skala projektowania otoczenia i budynków dla bardzo zróżnicowanej grupy
osób starszych jest dużym wyzwaniem dla architektów. Prowadzone w świecie
badania szczegółowe dotyczące sposobów nauczania i przygotowania architektów do projektowania obiektów, uwzględniając projektowanie uniwersalne22,
w tym projektowanie z tzw. perspektywą 60+, formułują coraz więcej wytycznych, które powinny być uwzględnione w codziennej praktyce zawodowej23.
Jedną z takich wytycznych jest projektowanie środowiska terapeutycznego24
– healing environment, czyli środowiska sprzyjającego zdrowieniu, szczególnie
istotnego w projektowaniu domów opieki, w których wystrój ma przypominać warunki domowe, rozpraszające uczucie stresu i zagrożenia25. Środowisko
terapeutyczne jest tworzone przez trzy główne czynniki26:
•
•
•

zapewnienie poczucia kontroli w zakresie uwarunkowań fizycznych i społecznych otoczenia;
zapewnienie odpowiedniego klimatu (wsparcia) społecznego – m.in.
udział rodziny w procesie opieki i leczenia;
wprowadzenie elementów pozytywnie oddziałujących, odwracających
uwagę od dyskomfortów zdrowotnych, np. elementy przyrodnicze,

22 Definicja twórcy filozofii projektowania uniwersalnego – Rona Mace’a, rozwinięta przez Center for Universal Design
przy North Carolina State University, mówi że jest to projektowanie produktów i otoczenia tak, aby były one dostępne
dla wszystkich ludzi w największym możliwym stopniu bez potrzeby adaptacji lub wyspecjalizowanego projektowania.
23 Przygotowana przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa ekspertyza na temat „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób
niepełnosprawnych” (Benek, Labus 2016) zawiera wiele wytycznych projektowych w skali otoczenia, budynku i wnętrz.
24 Jak wynika z teorii stresu środowiskowego i place attachment, osoby starsze najlepiej czują się w dobrze sobie
znanym i oswojonym środowisku zamieszkania, czyli we własnym mieszkaniu. Zmiana miejsca pobytu jest zawsze
traumatycznym przeżyciem dla seniorów i należy tak projektować placówki, aby osoby starsze mogły się w nich
odnaleźć w późnej starości w takim stopniu, jak to tylko możliwe. Do takich wrażliwych miejsc mogących oddziaływać traumatyzująco należą domy pomocy społecznej, szpitale, w mniejszym stopniu sanatoria czy ośrodki rehabilitacyjne, gdyż pobyt w tych ostatnich placówkach jest określony czasowo i nie powinien wywoływać tak ostrego
stresu jak przebywanie w domach pomocy społecznej czy szpitalach.
25 Więcej o projektowaniu obiektów ochrony zdrowia dla seniorów można przeczytać w ekspertyzie Wytyczne do
projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów (Tomanek i in. 2018). Wytyczne zostały opracowane w ramach projektu „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa” finansowanego
ze Środków Narodowego Programu Zdrowia 2016–2020.
26 Ulrich R., Effects of Interior Design on Wellness: Theory and Recent Scientific Research, „Journal of Healthcare Interior
Design: proceedings from the ... Annual National Symposium on Health Care Interior Design”, 3, 1991, s. 97–109.
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sztuka, tworzenie kameralnego klimatu wnętrz i mniejszych zespołów
funkcjonalnych, co obniża stres środowiskowy u osób starszych27.
Kolejnym czynnikiem ważnym przy projektowaniu zabudowy mieszkaniowej
zaspokajającej potrzeby starzejącego się społeczeństwa jest uwzględnienie
założeń koncepcji new aging (nowe starzenie się), która traktuje starzenie się
jako ciągły proces zaczynający się tuż po czterdziestce, w związku z tym takie
widzenie starości sprawia, że inaczej postrzega się projektowanie infrastruktury
wobec starości28. Koncepcja new aging to współczesne podejście do projektowania wobec starzenia się społeczeństwa, do którego możemy stopniowo się
przygotować, planując odpowiednio mieszkania oraz najbliższe otoczenie.
Do głównych czynników, które powinny być wzięte pod uwagę przy projektowaniu miejsca zamieszkania dla osób starszych, można zaliczyć:
•
•
•
•
•
•

zdefiniowanie potrzeb seniorów i ich ograniczeń fizycznych,
stabilność miejsca zamieszkania mniej więcej do 75. roku życia (na ogół
dopiero po 75. roku życia seniorzy decydują się na zamieszkanie z rodziną
lub w domu seniora),
z reguły stałe potrzeby mieszkaniowe związane są z ustabilizowaną sytuacją rodzinną – gospodarstwo rodzinne jedno- lub dwuosobowe (rzadko
rodzina wielopokoleniowa),
problemy zdrowotne, obniżenie sprawności fizycznej, czasem inwalidztwo lub niesprawność fizyczną i mentalną,
osoby spędzające dużo czasu w mieszkaniu, w późnej starości często
powyżej 20 godzin na dobę,
grupę społeczną korzystającą z usług, rekreacji i kontaktów społecznych
w najbliższym sąsiedztwie.

27 Istnieje tendencja do projektowania przy domach seniora także domów dziennego pobytu w celu oswajania
przyszłych rezydentów z warunkami pobytu w takim miejscu. W ten sposób można niwelować stres wywołany nagłą
zmianą miejsca zamieszkania w późnej starości przez wcześniejsze budowanie integracji społecznej, czyli więzi społecznych i psychologicznych, w istniejącym środowisku.
28 Hollwich M., Bruce Mau Design (2016), New Aging: Live Smarter Now to Live Better Forever, Penguin, New York 2016.
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Główne zasady projektowania budynków przeznaczonych dla osób starszych
obejmują zwłaszcza:
•
•
•
•

zintegrowanie z sąsiedztwem,
dostępność umożliwiającą poruszanie się bez przeszkód,
bezpieczeństwo w użytkowaniu
ekonomiczność i adaptowalność w czasie – mieszkanie czy budynek
mieszkalny powinny być elastyczne i dopasowywać się do zmieniających
się w czasie potrzeb użytkowników.

Dokładne wytyczne w zakresie projektowania dla osób starszych w skali otoczenia, budynku i wnętrza zostały zawarte w ekspertyzie Wytyczne w zakresie
projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych,
przygotowanej w 2016 roku na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez ekspertów Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+).
Podsumowując, środowisko zamieszkania dla osób starszych powinno być
w pełni dostosowane do potrzeb seniorów i niepełnosprawnych, pozbawione
barier architektonicznych, odpowiednio wyposażone we właściwe urządzenia i instalacje. Należy zapewnić bliskość urządzeń infrastruktury społecznej
i placówek usługowo-handlowych, przede wszystkim zaś sprawić, aby koszty
utrzymania były przystępne dla każdego zainteresowanego.

Obecne formy zamieszkania osób starszych w Polsce29
Klasyfikując formy zabudowy dla osób starszych pod kątem uwarunkowań
przestrzennych, wyróżnić można30:
•
•

główny nurt zabudowy mieszkaniowej: zabudowa typowa, zabudowa
umożliwiająca adaptację różnych grup użytkowników (zmienność potrzeb
w cyklu życia), zabudowa dostępna dla grup o różnej sprawności;
specjalne formy budownictwa mieszkaniowego dla osób starszych:

29 Na podstawie ekspertyzy dotyczącej zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB
60+), PCG Polska i AMRON w listopadzie 2017 roku (Benek i in. 2017).
30 HAPPI Housing our Ageing Population, Panel for Innovation; Homes and Communities Agency, London 2009.
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-- mieszkania niezależne, z możliwymi systemami dozoru, dostępem
do form aktywności przeznaczonych dla seniorów, z przestrzeniami
wspólnymi, z dochodzącymi opiekunami (mieszczą się w tej formie
wspólnoty mieszkaniowe, osiedla dla seniorów, mieszkania w zespołach lub domach kolektywnych),
-- pielęgnacyjne domy spokojnej starości zapewniające całościową
opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w tym
także posiłki (assisted living),
-- wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne składające się z niezależnych
mieszkań, domu opieki i ośrodka geriatrycznego (continuing care
retirement communities),
•

formy mieszkaniowe z opieką instytucjonalną:
-- domy seniora z zapewnionymi posiłkami, indywidualną opieką personelu (residential homes),
-- domy opieki z całodobowym dozorem personelu pielęgniarskiego
(nursing homes),
-- specjalne domy opieki dla osób starszych (np. dla osób chorych na
demencję).

Formy zabudowy dla osób starszych klasyfikować można pod kątem uwarunkowań instytucjonalnych:
•
•

nieinstytucjonalne formy opieki: własne mieszkania, domy lub osiedla
emeryckie z możliwością korzystania z usług medycznych i opiekuńczych,
instytucjonalne formy opieki – domy seniora z całodobową opieką
medyczną, z monitoringiem, z wyżywieniem, z ofertą zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Opieka instytucjonalna dotyczy domów opieki zapewniających usługi
bytowe, pielęgniarskie oraz opiekuńcze. W zależności od tego, na co kładziony jest nacisk, można wskazać placówki o różnej specjalności. Jeżeli dana
placówka oferuje więcej usług opiekuńczych niż medycznych, to miejsce to
związane jest z opieką pośrednią, opieką w domu lub pomocą życiową. Gdy
nacisk położony jest na wysoki poziom usług medycznych, np. rehabilitacja
po wylewach czy złamaniach, miejsce to nazywa się wyspecjalizowaną placówką opieki pielęgniarskiej.
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Obecne formy zamieszkania dla osób starszych w ujęciu nieinstytucjonalnym to:
•

formy indywidualne – cieszą się najwyższym priorytetem wśród różnych
form mieszkalnictwa dla osób starszych. Rzadko są odpowiednio dostosowane do potrzeb mieszkańców, lecz umożliwiają niezależność użytkownika. Zaliczamy do nich:
-- mieszkania samodzielne,
-- mieszkania chronione,
-- mieszkania aktywizujące.

•

formy wspólne – od tradycyjnej formy mieszkalnictwa różnią się tym, że
niezbędne usługi oraz opieka usytuowane są na jednym terenie i są do
dyspozycji na wezwanie każdego mieszkańca. Są to:
-- wspólnota mieszkaniowa (3–15 osób),
-- wspólnota domowa (4–12 jednostek mieszkaniowych w jednym
obiekcie lub zespole mieszkalnym),
-- wspólnota sąsiedzka (tworzą ją mieszkańcy zarówno bloku, jak i osiedla – mieszkalnego lub ściśle określonego zespołu mieszkaniowego,
których liczba nie jest ściśle określona. Mają oni stworzone warunki
nawiązania wspólnych kontaktów, czego następstwem są różnego
rodzaju inicjatywy i wspólna działalność na rzecz ogółu mieszkańców).

Z kolei do współczesnych form zamieszkania dla osób starszych w ujęciu
instytucjonalnym zaliczamy:
•
•
•
•
•
•

ośrodki opieki medycznej,
domy opieki demencyjnej – centrum alzheimerowskie,
domy osób starszych,
pensjonaty,
hospicja,
zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Poszczególne definicje powyższych form zamieszkania dla osób starszych
w ujęciu instytucjonalnym i nieinstytucjonalnym, jak również przeznaczenie
czy usytuowanie urbanistyczne i przykłady tych form, zostały opisane w publikacji Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz
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wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), PCG Polska i AMRON w listopadzie 2017 roku.

Nowe formy zamieszkania wielopokoleniowego
i senioralnego w Europie
Poszukiwanie efektywnych rozwiązań w zakresie różnych form zamieszkania jest jednym z priorytetowych wyzwań w obliczu postępującego procesu
starzenia sią społeczeństwa. Miejsce zamieszkania tworzy bowiem warunki
zaspokajania większości potrzeb. W państwach europejskich poszukuje się
najbardziej optymalnych rozwiązań, uwzględniających szczególnie potrzeby
wrażliwych grup społecznych, m.in. osób starszych. Zasoby mieszkaniowe
uwzględniające potrzeby osób starszych (poza szczegółową klasyfikacją opisaną w poprzednim podrozdziale) można podzielić na:
•
•

wielopokoleniowe – w ramach którego osoby starsze stanowią jedną
z grup mieszkańców,
senioralne – zamieszkane wyłącznie przez grupę osób starszych.

W dalszych rozważaniach skupiono się wyłącznie na niestandardowych formach zamieszkania, które zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich
stanowią swoistą nowość w odpowiedzi na występujące tendencje, głównie
starzenie się społeczeństwa.
Współczesne koncepcje urbanistyczne31 za jedną z nadrzędnych zasad zagospodarowania terenu wymieniają zróżnicowaną funkcjonalnie strukturę
zabudowy (mix-use) oraz mieszanie mieszkań o zróżnicowanym standardzie,
wielkości, typie i sposobie zasiedlenie (mix tenure32) w celu osiągnięcia niejednorodnych społecznie wspólnot (mix communities). Propagują zakwaterowanie
na jednym terenie osób wywodzących się z różnych klas społecznych i o różnym statusie materialnym. Jest to odpowiedź na segregację, ubóstwo i pogłę-

31 M.in. zwarte miasto, nowy urbanizm, wzrost inteligentny, urban renaissance.
32 Zróżnicowana podstawa zamieszkania: własność, wynajem, mieszkanie społeczne, cohousing/małe spółdzielnie,
mieszkanie komunalne, mieszkanie socjalne.
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biające się różnice w społeczeństwie m.in. w Szwecji, Austrii, Niemczech. Idea
tzw. mix communites (miks społeczności) jest wspierana przez wiele ustaw
w państwach skandynawskich i zachodnioeuropejskich33. W Polsce koncepcja
tzw. miksów społecznych/lokatorskich jest propagowana m.in. w ramach opracowanej polityki mieszkaniowej dla miasta Warszawy Polityka mieszkaniowa.
Mieszkania 203034, w tym np. w dokumencie dotyczącym zasad kształtowania
osiedli mieszkaniowych i ich zespołów, czyli Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym35. Warszawa wydaje się pionierem w tym zakresie w Polsce.
W związku z nowymi wyzwaniami, tendencjami i potrzebami społeczeństwa istnieje silna potrzeba (silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej) stworzenia
nowego rodzaju wspólnot i zabudowy mieszkaniowej. W Europie funkcjonują
już nowe modele zabudowy mieszkaniowej uwzględniające potrzeby osób
starszych i odpowiadające na współczesne wyzwania, są to36:
•

•

model zróżnicowany pod kątem wieku mieszkańców – remontuje się
zespoły mieszkaniowe w złym stanie technicznym i uzupełnia się strukturę miasta mieszkaniami socjalnymi dla seniorów lub powstają nowo
projektowane mieszkania jako fragment nowo powstających założeń
mieszkaniowych czy komercyjnych. Takie zespoły mieszkaniowe zazwyczaj przyjmują formę założeń wielogeneracyjnych, z kolei w skali jednego
budynku mieszkalnego występują jako wielogeneracyjne lub przeznaczone wyłącznie dla seniorów;
propagowanie społeczności lokalnych typu mixed communities – miks
społeczny/lokatorski37 – składających się z przedstawicieli różnych grup
społecznych, wiekowych i etnicznych. Podstawowym, najmniej rady-

33 Erbel J. i in., Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy, Warszawa 2017.
34 http://2030.um.warszawa.pl/wpcontent/uploads/2017/06/Mieszkania2030_projekt_do_konsultacji_
strony_21.06.2017.pdf
35 Warszawski Standard Mieszkaniowy to ujęty w czytelnej formie zbiór zasad, zgodnie z którymi w stolicy mają
powstawać mieszkania dobrej jakości. Określa oczekiwania miasta wobec przyszłych inwestorów i wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkanek i mieszkańców. Zapewnia przejrzystość miejskiej polityki mieszkaniowej. Ujęte w nim
wytyczne będą obowiązywać przy inwestycjach realizowanych przez m.st. Warszawę na należących do niego terenach. Dla prywatnych firm z branży budowlanej posłuży za kodeks dobrych praktyk. Warszawa wprowadza go jako
pierwsze miasto w Polsce.
36 Patrz Erbel J. i in., Miks lokatorski…
37 Miks lokatorski – osoby zamieszkujące jeden budynek mieszkalny, w różnym wieku, różnej płci, na różnym etapie życia, o różnej sprawności psychofizycznej, różnych zainteresowaniach i różnych możliwościach finansowych.
Zabudowa mieszkaniowa z punktu widzenia miksu lokatorskiego – dobrze zaprojektowane mieszkania, czyli elastyczne, dostępne dla osób na każdym etapie życia, o różnej sprawności psychofizycznej, różnych zainteresowaniach
i możliwościach finansowych, stwarzające bezpieczeństwo i zapewniające niezależność jak najdłużej, m.in. w myśl
koncepcji starzenia się w miejscu (aging in place).
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•

•

•

kalnym sposobem na uzyskanie takich niehomogenicznych zespołów
mieszkaniowych jest zróżnicowanie typów mieszkań w obrębie każdego
założenia (zróżnicowanie standardów mieszkań);
domy wielopokoleniowe (Mehrgenerationenhäuser) – termin „domy międzypokoleniowe/wielopokoleniowe” został wprowadzony w ramach programu rządowego dla Dolnej Saksonii w Niemczech i jest tłumaczony jako
wspólne miejsce pobytu i (lub) zamieszkania trzech lub więcej generacji
mieszkających w tym samym domu – w tej samej społeczności, których
członkami może być najbliższa rodzina lub grupa osób pozbawiona więzi
pokrewieństwa. Dom wielopokoleniowy może pełnić funkcję zamieszkania, pomocy i (lub) wsparcia:38
cohousing wielogeneracyjny – koncepcja cohousingu sięga XIX i XX
wieku, lecz jej początek datuje się na lata sześćdziesiąte XX stulecia. Jest
to oddolna inicjatywa budownictwa mieszkaniowego związana ze wspólnotowym stylem życia, oparta na ściśle określonych regułach, które służą
pogłębianiu więzi sąsiedzkich. Cohousing opiera się na określonych zasadach: przestrzenie powinny być tak zaprojektowane, aby zachęcać do
integracji mieszkańców, mieszkańcy sami zarządzają swoją wspólnotą,
społeczności zwykle nie mają wspólnych finansów – mogą zdobyć pieniądze z wynajmu swoich obiektów innym osobom lub uruchamiając kursy,
ale zwykle działają wolontariacko, nie ma hierarchicznej struktury w cohousingu – występuje podział na grupy zadaniowe, wszyscy są równi i mają
takie samo prawo głosu, prace na rzecz wspólnoty (np. sześć godzin miesięcznie). Ważną częścią tworzenia cohousingu jest sześć komponentów
Charlesa Durretta (amerykańskiego architekta i propagatora idei cohousingu), czyli: proces partycypacyjny, projektowanie sąsiedztwa i budynku,
przestrzenie wspólnie użytkowane, zarządzanie miejscem zamieszkania, niehierarchiczna struktura, oddzielne źródło dochodu. Jedną z grup
mieszkańców cohousingu wielogeneracyjnego mogą być osoby starsze;
cohousing senioralny – forma zamieszkania, w której seniorzy tworzą grupy sąsiedzkie użytkujące wspólne przestrzenie i dzielące część
codziennych obowiązków. Przykładem są obiekty w Londynie, w dzielnicy
High Barnet – pierwszy w Wielkiej Brytanii cohousing senioralny dla starszych kobiet, czy Frauen Werk Stadt II w Wiedniu. Tego typu rozwiązania
pozwalają obniżać koszty społeczne opieki nad osobami starszymi, ale
wymagają uruchomienia procesu zaangażowania wspólnot sąsiedzkich.

38 Por.: Labus A., Domy międzypokoleniowe…
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Wymienione wyżej formy zamieszkania w ujęciu wielopokoleniowym lub w ujęciu wyłącznie senioralnym, powstające w państwach europejskich, to nie jedyne
nowe, alternatywne sposoby zamieszkania występujące w Europie. Istnieją także
inne, np. kooperatywy39 czy grupy budowlane40 jako rodzaj oddolnego budownictwa, czy tymczasowe formy zamieszkania dla osób starszych, m.in. hotel dla
osób starszych w Malmö – Trygghetshotell. Hotel powstał w 2009 roku jako tymczasowe miejsce zamieszkania dla osób starszych, po 70. roku życia, potrzebujących kontaktów i zawiązania relacji społecznych. Oferta była skierowana przede
wszystkim do osób samotnych niewymagających opieki albo potrzebujących
kontaktu z innymi lub na czas remontu swojego mieszkania, a także dla osób
chcących po rekonwalescencji z powodu choroby wrócić do normalnego życia.
W 2016 roku władze miasta podjęły jednak decyzję o zamknięciu hotelu i przeznaczeniu środków finansowych na inne formy zamieszkania, wsparcia i opieki
skierowane do osób starszych. Mimo pozytywnej opinii przebywających w nim
osób starszych i odpowiedniej jakości hotel nie był rentowny i nie udało się uzyskać założonego celu: 90% zakwaterowanych mieszkańców41. Przykład ten obrazuje, jak bardzo ważna jest czujność, analiza i odwaga w weryfikacji powstałych
projektów przez władze miejskie, szczególnie eksperymentalnych i pilotażowych.

Pilotażowe formy zamieszkania uwzględniające potrzeby
osób starszych w Polsce
W Polsce w ostatnim czasie na szczeblu administracji rządowej i samorządowej wzrosła świadomość w zakresie tworzenia zróżnicowanych form zamieszkania wobec różnorodnych potrzeb społecznych, uwzględniających potrzeby
najbardziej wrażliwych grup społecznych, w tym seniorów.
Wzorem dobrych praktyk pochodzących z państw europejskich powoli zaczynają być wdrażane pilotażowe modele i formy zamieszkania, które uwzględniają potrzeby szczególnie osób starszych.
39 Kooperatywy – dobrowolne i samorządne zrzeszenia mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
swoich członków i ich rodzin przez dostarczenie samodzielnych jednostek mieszkaniowych lub lokali o innym
przeznaczeniu, które pozostają własnością lub współwłasnością kooperatywy. W porównaniu z cohousingiem charakteryzują się dużo mniejszym zakresem ingerencji w życie mieszkańców, ograniczając się do kwestii związanych
z zarządzaniem nieruchomością.
40 Grupa budowlana jest najbardziej pojemną znaczeniowo częścią oddolnego budownictwa mieszkaniowego.
Określenie wskazuję na grupę osób działających wspólnie w celu pozyskania mieszkania (lub domu).
41 Jak podano, tylko 350 osób skorzystało z tej formy tymczasowego zamieszkania.
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W odniesieniu do nowych modeli zabudowy mieszkaniowej funkcjonujących
w krajach europejskich (o czym była mowa wcześniej) można wyróżnić następujące projekty zrealizowane lub realizowane obecnie w Polsce:
Model zróżnicowany pod kątem wieku mieszkańców
– nowo powstała zabudowa mieszkaniowa
Tytuł projektu: Zespół segmentów mieszkalnych (mieszkania wspomagane) dla osób w podeszłym wieku w Stargardzie42
Ogólne informacje o projekcie
• Typ projektu: zabudowa mieszkaniowa
• Autor: Domino Grupa Architektoniczna
• Lokalizacja: Stargard, osiedle Lotnisko
• Projekt: 2009 rok
• Realizacja: 2010 rok
Krótka charakterystyka projektu43
W Stargardzie, w ramach programu mieszkaniowego „Nie Sami – program
mieszkaniowy dla osób starszych”, powstały jedne z pierwszych w Polsce
mieszkania wspomagane dla seniorów. Program łączył realizację samodzielnych mieszkań dla seniorów z opieką pielęgniarską i pomocą w czynnościach
gospodarczych niesioną przez wolontariuszy.
Wzniesiony budynek stanowi pierwszy etap budowy osiedla dla osób w podeszłym wieku realizowanego przez stargardzkie TBS, które założyło, że zabudowa będzie się składać łącznie z czterech podobnych budynków, opartych
na tych samych schematach funkcjonalnych i rozwiązaniach przestrzennych.
Zrealizowany blok mieszkalny zapewnia mieszkańcom jak największą intymność, a jednocześnie umożliwia procesy integracji. Każdy zespół składa się
z trzech segmentów połączonych ze sobą w jeden obiekt: budowle dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia, z dwiema klatkami schodowymi. Segmenty
42 Zakładano zrealizowanie 44 zespołów budynków (94 mieszkania) opartych na tych samych schematach funkcjonalnych i rozwiązaniach przestrzennych. Do tej pory zrealizowano budynek przy ul. J. Śniadeckiego 11, w tym 17
mieszkań jednopokojowych o powierzchni 25–39 m² oraz siedem mieszkań dwupokojowych o powierzchni 50–56
m², w tym dwa mieszkania dla niepełnosprawnych.
43 Więcej o projekcie w prezentacji na stronie internetowej: http://wra.org.pl/sites/default/files/upload/wraiii_
jadwiga_dabrowska.pdf.
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w części parterowej scalono łącznikami mieszczącymi komórki lokatorskie, mieszkania i przestrzenie ogólnodostępne. W części ogólnodostępnej
umieszczono główne wejścia do zespołów, kotłownie, przestrzenie integracyjne w formie świetlicy z zapleczem kuchennym, szatnie dla wolontariuszy,
toalety ogólnodostępne przeznaczone także dla osób niepełnosprawnych,
pomieszczenie gospodarcze oraz pokój zabiegów pielęgniarskich. Każdy
budynek wyposażony jest w zewnętrzne pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania rowerów. Komunikacja łączy wszystkie segmenty, w których
umieszczono mieszkania jedno- i dwupokojowe oraz komórki lokatorskie.
Mieszkania parterowe zapewniają bezpośredni dostęp do ogródków przydomowych. Na piętrach umieszczono mieszkania jedno- i dwupokojowe oraz
komórki lokatorskie. Parterowe łączniki między segmentami wykorzystano na
tarasy ogólnodostępne przeznaczone na otwarte przestrzenie integracyjne,
mieszczące letnią kuchnię i stół do spotkań. Fragmenty tarasów zadaszono
w formie pergoli. Między zespołami zaprojektowano zielone wnętrza przeznaczone na ogródki przydomowe. Na terenie zaprojektowano pieszojezdnie
z miejscami parkingowymi w otoczeniu zieleni.
Forma użytkowania
•

•

Ze względu na bardzo niskie dochody seniorzy w dużej części nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania mieszkania w dobrych warunkach.
Wymusiło to na władzach miasta stworzenie mechanizmów wsparcia
w ponoszeniu tych kosztów. Dzięki funkcjonowaniu mieszkań wspomaganych w systemie najem–podnajem dla mieszkańców dostępne są zarówno
dodatek mieszkaniowy, jak i możliwość uzyskania obniżki czynszu.
Zastosowane finansowanie zwrotne stanowi zazwyczaj do 70% wartości
inwestycji. Środki własne do 30% pochodzą z różnych źródeł, w zależności
od rodzaju najmu:
-- przy wolnym naborze: pokrywane przez mieszkańca, organizacje
pozarządowe, darczyńców;
-- w systemie najem – podnajem (TBS wynajmuje mieszkania miastu,
które następnie podnajmuje je mieszkańcom): pokrywane w całości przez miasto lub przez miasto z częściową partycypacją najemcy,
organizacji pozarządowej lub darczyńców.
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Elementy projektowania uniwersalnego zastosowane w projekcie
•
•
•
•
•
•

•

udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych zastosowane
w budynku i otoczeniu;
winda;
system przywoływania z lokalizacją miejsca (lokal mieszkalny, otoczenie
budynku);
dwa lokale mieszkalne przystosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, pozostałe lokale bez barier architektonicznych;
w łazienkach zamontowane pochwyty ścienne przy wannach i toaletach
(według wskazania osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne);
odpowiednia identyfikacja wizualna w celu łatwej orientacji przestrzennej
(np. wprowadzono wyróżnienia kolorystyczne poszczególnych segmentów, piktogramy, numerację mieszkań, co znacznie ułatwia poruszanie się
osobom słabowidzącym i niewidzącym);
zagospodarowanie terenu pozbawione barier architektonicznych.

Rysunek 2. Rzut parteru i piętra budynku z mieszkaniami dla osób starszych w Stargardzie

Źródło: arch. Wojciech Dunaj (Pracownia Domino)
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Rysunek 3. Widok od strony wejścia (zdjęcie po lewej) i parkingu (zdjęcie po prawej) na jeden z segmentów mieszkalnych dla osób starszych.

Źródło: Agnieszka Labus, 2014

Rysunek 4. Widok od strony świetlicy (zdjęcie po lewej) i ogródków (zdjęcie po prawej) na jeden z segmentów mieszkalnych dla osób starszych.

Źródło: Agnieszka Labus, 2014

Miks społeczny
Tytuł projektu: Warszawska Dzielnica Społeczna (WDS) w Warszawie
Ogólne informacje o projekcie
• Typ projektu: dzielnica mieszkaniowa
• Autorzy: BBGK Architekci (urbanistyka), współpraca Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) (aspekty społeczne), ViaVistula (mobilność), dr Sylwia Horska-Schwarz (zrównoważony rozwój i środowisko)
• Lokalizacja: Warszawa, zachodni kraniec Woli, tuż przy granicy z Bemowem
• Masterplan: 2019 (w trakcie opracowywania)
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Krótka charakterystyka projektu
Warszawska Dzielnica Społeczna będzie eksperymentem mieszkaniowym, który
pozwoli miastu przetestować najbardziej korzystne rozwiązania w zakresie
miksu społecznego. Będą one dotyczyć również poszukiwania nowych i zróżnicowanych form zamieszkania. Warszawska Dzielnica Społeczna to model osiedla
planowanego holistycznie, które ma za zadanie spełniać oczekiwania różnych
grup społecznych. Główną ambicją dzielnicy jest zapewnienie przestrzeni dla
wielopokoleniowej i zintegrowanej wspólnoty mieszkańców, w której nikt – bez
względu na wiek, możliwości finansowe czy model życia – nie jest wykluczany.
Program Warszawskiej Dzielnicy Społecznej składa się głównie z funkcji mieszkaniowej, dodatkowo uzupełnionej o program oferujący miejsca pracy, funkcję
biurową, a także funkcje niezbędne do dobrego funkcjonowania miasta: usługi
oraz infrastrukturę publiczną – zapewniającą zaspokojenie potrzeb nowych
mieszkańców i uzupełniającą braki, jakie obecnie są odnotowywane w dzielnicy:
przedszkola, szkoły, usługi kultury, zdrowia i sportu. Warto zaznaczyć, że koncept
Warszawskiej Dzielnicy Społecznej jest projektem na etapie weryfikacji opracowanego masterplanu, co świadczy o wczesnym etapie rozwoju projektu.
Rysunek 4. Lokalizacja Warszawskiej Dzielnicy Społecznej.

Źródło: BBGK Architekci
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Forma użytkowania
Program mieszkaniowy Warszawskiej Dzielnicy Społecznej obejmuje mieszkania na wynajem, podzielone na cztery następujące typy: A – mieszkania
socjalne, B – mieszkania komunalne, C – mieszkania w zasobach TBS, D –
komercyjny rynek najmu.
Elementy projektowania uniwersalnego zastosowane w projekcie
•

•
•

•
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określenie procentowego udziału miksu społecznego mieszkańców, w tym
osób starszych, rozpatrywanego z różnych punktów widzenia: gospodarstwo domowe składające się ze starszych osób samotnych, z rodziców lub
małżeństw nierozwojowych w wieku 60 i więcej lat, uwzględniając także
osoby z niepełnosprawnością na wózku lub bez wózka inwalidzkiego,
gospodarstwo domowe samotnych osób lub małżeństw, w tym przynajmniej jednej osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 18–59 lat, osoby
ponadsześćdziesięcioletniej;
wprowadzenie typów mieszkań skoncentrowanych na potrzebach seniorów: mieszkania wspomagane i chronione czy „podążające za wiekiem”;
ważny element w projekcie masterplanu stanowił miks programowy,
pozwalający pełniej korzystać z przestrzeni miejskiej, sprawiający, że
infrastruktura jest lepiej wykorzystana, a osobom z dysfunkcjami, m.in.
seniorom, zapewniający sprawny czasowo i dystansowo dostęp do usług
i przestrzeni wspólnych;
adaptacja budynków istniejących na funkcje społeczne – lokalne miejsce
spotkań jako wielopokoleniowy dom spotkań, kuchnia i duża przestrzeń
wraz z zapleczem w celu animacji mieszkańców do organizacji wydarzeń
sąsiedzkich, festiwali pieczenia ciast czy nawet prywatnych wydarzeń, dom
kultury i biblioteka, centrum aktywności miejskich.

Dom wielopokoleniowy
Tytuł projektu: Dom Wielopokoleniowy w Łodzi
Ogólnie informacje o projekcie:
• Typ projektu: zabudowa mieszkaniowa – adaptacja pod nowe funkcje
• Autorzy: Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)44, Pilamis
• Lokalizacja: Łódź, Śródmieście, ul. Wólczańska 168
• Projekt: 2018 (w trakcie zasiedlania)
Krótka charakterystyka projektu45
Dom Wielopokoleniowy (DW) to działanie – w konsekwencji obiekt mieszkalny
– którego celem jest opracowanie modelu określającego reguły zasiedlania
nieruchomości i funkcjonowania mieszkańców takiego domu oraz ocena skuteczności stworzonego systemu z punktu widzenia tworzenia więzi sąsiedzkich i mechanizmów współpracy. Dom Wielopokoleniowy ma być miejscem
zamieszkania i pobytu trzech lub więcej generacji mieszkańców: osoby starsze, wielodzietne rodziny, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby samotne,
osoby żyjące w związkach nieformalnych czy wychowankowie domu dziecka,
którzy wchodzą w etap usamodzielnienia. Planowane funkcje Domu Wielopokoleniowego zostały umieszczone w dwóch budynkach:
•
•

nowo projektowanym „frontowym” – dwukondygnacyjnym z funkcją usługową na parterze;
zabytkowym, tzw. willi – dwukondygnacyjnym budynku z zachowaną
galerią na piętrze.

Opuszczoną przez 30 lat dziewiętnastowieczną rezydencję w centrum Łodzi
miasto postanowiło przeznaczyć na realizację pierwszego w Polsce Domu
Wielopokoleniowego. Tworzy go zespół dwóch budynków, w których po
generalnym remoncie powstały:
44 Fundacja LAB 60+ realizowała w 2018 roku projekt „Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego” na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.
45 Wszystkie raporty ze zrealizowanych przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) siedmiu zadań
w projekcie Domu Wielopokoleniowego są dostępne na stronie internetowej: http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialania/dzialanie-2-dom-wielopokoleniowy.
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•
•
•

jeden lokal usługowy (40 m2);
pomieszczenie przeznaczone na miejsce spotkań dla mieszkańców Domu
Wielopokoleniowego i okolic (58 m2);
16 mieszkań o powierzchni od 27 do 56 m2.

Zaproponowany układ funkcji w budynkach jest prosty i zrozumiały, co może
korzystnie wpływać na poczucie orientacji użytkowników w obiekcie. Strefa
usługowa zlokalizowana została od strony ul. Wólczańskiej, na parterze (budynek „frontowy”). W budynkach przewidziano komunikację ogólną z klatkami
schodowymi oraz z dźwigami. Mieszkania mają zróżnicowane powierzchnie
i cechy. Może w nich zamieszkać minimum 16 osób, a maksymalnie 42 osoby,
w zależności od konfiguracji gospodarstw domowych.
W ramach projektu przygotowano wstępne propozycje zasiedlenia mieszkań. Poniższe wyliczenie przeprowadzono z zamiarem wskazania najbardziej optymalnych lokali
proponowanych dla planowanych grup odbiorców. Propozycja, kto mógłby zasiedlić
dany lokal na podstawie jego uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, została
podjęta w toku dyskusji z architektami i ekspertami. Nie jest to jednak sztywny podział
czy ostateczna struktura miksu lokatorskiego, a jedynie podpowiedź dla podmiotu
zarządzającego zasiedlaniem Domu Wielopokoleniowego, które mieszkania w pierwszej kolejności można proponować danej grupie odbiorców. Jako przykłady wybrano:
•
•
•
•

cztery mieszkania jako najbardziej optymalne do zasiedlenia przez osoby
starsze;
cztery mieszkania proponowane do zasiedlenia przez osoby młode;
cztery mieszkania jako najbardziej dostosowane do potrzeb rodzin (głównie ze względu na metraż tych lokali i liczbę izb dostępnych do aranżacji
lub możliwych do wydzielenia w przyszłości);
cztery mieszkania uznano za możliwe do zasiedlenia przez osoby z niepełnosprawnością, z zaznaczeniem, że funkcjonalność tych lokali dla mieszkańca docelowego zależeć będzie od indywidualnych uwarunkowań
i potrzeb oraz stopnia czy charakteru niepełnosprawności.

W praktyce istnieje wiele możliwych kombinacji zasiedlenia każdego z 16 lokali.
Obecnie (stan na marzec 2019 roku) odbywa się – prowadzony przez Urząd
Miasta Łodzi – proces rekrutacji przyszłych mieszkańców Domu Wielopokoleniowego i pozyskania operatora (organizacji pozarządowej) odpowiedzialnego za działania animacyjne i prowadzenie domu.
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Rysunek 5. Dom Wielopokoleniowy w Łodzi od strony dziedzińca wewnętrznego – przestrzeni wspólnej (zdjęcie po lewej) i od strony nowo projektowanej części (zdjęcie po prawej).

Źródło: Agnieszka Labus, 2018

Forma użytkowania
Poniższy schemat przedstawia kilka rekomendowanych form funkcjonowania lokali i kwestii prawnych realizacji projektu Domu Wielopokoleniowego
w Łodzi. Dopuszczalne i celowe może być połączenie różnych form prawnych
w ramach jednego obiektu.
Rysunek 6. Możliwe formy użytkowania mieszkań, Dom Wielopokoleniowy w Łodzi.

Źródło: Projekt„Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania
Domu Wielopokoleniowego na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, Zadanie 2”, Fundacja Laboratorium Architektury 60+, 2018.
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Elementy projektowania uniwersalnego zastosowane w projekcie
•
•
•
•
•

Dom Wielopokoleniowy zlokalizowany jest w centrum Łodzi, w sąsiedztwie obszarów usługowo-mieszkaniowych, co stanowi dogodną lokalizację ze względu na potrzeby różnych grup wiekowych;
dostosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych i innych grup wiekowych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;
wyposażenie budynku w windę;
zadbanie o zajęcia animacyjne prowadzone przez lokalnego operatora, co
ma aktywizować mieszkańców i zachęcać do wspólnych działań na rzecz
wspólnoty i lokalnej społeczności;
zapewnienie przestrzeni wspólnej jako miejsca spotkań w ramach działki.

Cohousing w Polsce
Cohousing wielogeneracyjny dopiero zaczyna zyskiwać popularność w Polsce. Do tej pory w Gdyni, we Wrocławiu, w Warszawie i Białymstoku pojawiły
się inicjatywy cohousingowe, choć właściwsza byłaby dla nich nazwa grupy
budowlane46. Cohousing funkcjonuje w Polsce na razie w formie koncepcji, która
wielokrotnie była podejmowana w ramach wielu projektów, czego przykładem
mogą być Nowe Żerniki we Wrocławiu. Zdaniem ekspertów, występują sprzeczności co do definicji cohousingu na tym osiedlu. Część z nich uważa, że to forma
zamieszkania, w której mieszkańcy uczestniczą w całym procesie inwestycyjnym: od wyboru nieruchomości (działki) przez pracę z architektem i pełny proces powstawania obiektu aż po dobór wyposażenia. Zazwyczaj jednak mamy do
czynienia z odwrotną sytuacją – gotowa propozycja koncepcji jest dyskutowana
przez potencjalnych mieszkańców i dopiero po zdefiniowaniu potrzeb określonych grup mieszkańców z reguły jest organizowany nabór według wybranych
kryteriów. Proces bezpośredniej partycypacji i konsultacji z przyszłymi mieszkańcami to temat rozwojowy w Polsce, napotykający wiele trudności i barier,
które mogą być niwelowane tylko przez pobudzanie świadomości, edukację
i pokazywanie dobrych praktyk oraz realizację projektów pilotażowych.
Dotychczas nie zrealizowano w Polsce inicjatywy cohousingu senioralnego –
skierowanego do grupy osób starszych. Wynika to prawdopodobnie z braku
46 (Twardoch 2017: 61–82)
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potrzeby tworzenia tego typu społeczności na zasadach, które oferuje cohousing. Ciągle brak edukacji w tym zakresie oraz zrozumienia i świadomości, czym
jest cohousing i jakie korzyści przynosi mieszkańcom, ale także lokalnym społecznościom, np. przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i walce z samotnością
osób starszych. Dla pokolenia wyżu demograficznego osób starszych, pokolenia
urodzonego po drugiej wojnie światowej, to temat drażliwy i kojarzony z czasami komunizmu oraz wymuszonej wspólnotowości, co stanowi znaczną barierę
w propagowaniu tej formy zamieszkania wśród osób starszych. Być może nowe
pokolenie seniorów w Polsce – dysponujące większą otwartością, nowymi możliwościami i aspiracjami – spojrzy na taką formę zamieszkania przychylniej.

Podsumowanie
Aby wprowadzać rozwiązania umożliwiające poprawę jakości życia seniorów
w ich środowisku zamieszkania, potrzebna jest pełna i wiarygodna informacja dotycząca warunków mieszkaniowych osób starszych, a także wiedza
o subiektywnym odczuciu tej grupy na temat własnych warunków mieszkaniowych. Pełne i wiarygodne dane o warunkach życia nestorów, w tym ich
oceny własnej sytuacji, są niezbędne do oszacowania możliwości zmiany tych
warunków (np. przez przebudowę lub modernizację) czy zapewnienie właściwego zakresu i poziomu usług opiekuńczych i zdrowotnych. Ze względu
na istotny i niezbędny udział sektorów opieki społecznej i zdrowotnej mieszkalnictwo senioralne należy traktować jako ekosystem. Tworzenie tego ekosystemu powinno być priorytetowym wyzwaniem dla władz publicznych
i samorządów oraz inwestorów, architektów i projektantów realizujących
inwestycje senioralne czy wielopokoleniowe, instytucji finansujących, świadczeniodawców usług i produktów przeznaczonych dla seniorów oraz dla
samych osób starszych.
Największym wyzwaniem jest to, że osoby starsze w większości żyją w mieszkaniach niedostosowanych do ich potrzeb i są w dużej mierze właścicielami
mieszkań, co stanowi nie lada wyzwanie dla miasta lub gminy, które zazwyczaj nie mają narzędzi wspierania seniorów w zakresie adaptacji i dostosowania budynków, np. przez dobudowanie windy, zmian funkcjonalnych
i wyposażenia ich mieszkań. Jednym z rozwiązań może być zamiana lokalu,
niejednokrotnie wiążąca się jednak ze zmianą społeczności lokalnej i środowiska, co z kolei niekorzystanie wpływa na samopoczucie osoby starszej
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i odnalezienie się przez nią w nowym miejscu. Jeśli zachodzi potrzeba i jest
wola zmiany miejsca zamieszkania przez osobę starszą, to taki wybór formy
zamieszkania ze względu na różnorodne potrzeby seniorów powinien zależeć głównie od warunków zdrowotnych i indywidualnych potrzeb danej
osoby, warunków dotychczasowego zamieszkania, od stosunków panujących
w rodzinie oraz od możliwości finansowych. Niestety, szczególnie w Polsce,
przy wyborze formy mieszkalnictwa decydującą rolę odgrywają środki finansowe emerytów, zwykle ograniczone. Istotną przeszkodą jest niewielka oferta
różnorodnych form zamieszkania dla osób starszych i niska jakość tego typu
mieszkalnictwa. Sytuacja ta jest spowodowana przesłankami ekonomicznymi oraz brakiem nowoczesnego normatywu, uwzględniającego – obok
przepisów i norm – zakres potrzeb i oczekiwań osób starszych wobec środowiska zamieszkania. Powoli zaczynają być w Polsce wdrażane nowe formy
zamieszkania seniorów w formie pilotażowych projektów uwzględniające
osoby starsze. Zazwyczaj odbywa się to w dużych miastach, jak Warszawa czy
Łódź. Projekty te dotyczą różnych skali przestrzennych (budynku, osiedla czy
dzielnicy), obejmują nowo projektowane obiekty lub adaptowane pod nowe
funkcje. Osoby starsze są w nich uwzględnione jako główna i jedyna grupa
mieszkańców (projekty senioralne) albo jedna z wielu grup mieszkańców
(projekty wielopokoleniowe).
Można wyróżnić kilka głównych obszarów w zakresie senioralnej polityki mieszkaniowej wymagających rozwijania w Polsce:
•
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Wspieranie zróżnicowanych form zamieszkania w polityce mieszkaniowej.
Polityka mieszkaniowa miasta powinna uwzględniać wszystkich mieszkańców i różnego rodzaju obiekty: od schronień tymczasowych przez mieszkania socjalne, komunalne i w TBS-ach (z częściową i całkowitą partycypacją)
aż po przygotowanie gruntów dla deweloperów. Dopiero w takim całościowym systemie należy osadzić mieszkania dla osób starszych. W wielu
krajach europejskich istnieje bogaty program różnych form zamieszkania dla seniorów, nie wszystkie jednak obecnie mają szansę na zaistnienie w warunkach polskich (np. cohousing), głównie ze względu na inne
uwarunkowania i odmienną mentalność pokolenia nestorów czy warunki
finansowe. Warto jednak wprowadzać do polityki mieszkaniowej eksperymentalne formy zamieszkania dla osób starszych, które do tej pory nie
były stosowane, ponieważ będą one także w przyszłości miejscem zamieszkania dla kolejnych pokoleń osób starszych, których potrzeby i aspiracje

życiowe mogą się znacznie różnić od potrzeb dzisiejszych nestorów. Mowa
tu o zabudowie w formie miksu lokatorskiego, np. domy wielopokoleniowe
na wzór niemiecki czy cohousing senioralny i wielopokoleniowy wykorzystywany w krajach skandynawskich czy w Wielkiej Brytanii. Kształtowanie
świadomości występowania różnych modeli i form budownictwa mieszkaniowego wymaga szerokiej i nieustannej edukacji konsumentów, dostawców rozwiązań (projektantów, wykonawców i producentów) budynków
oraz wsparcia podczas realizacji innowacyjnych rozwiązań. Zróżnicowane
formy zamieszkania w ujęciu wielopokoleniowym mogą i powinny być
realizowane w ramach dzielnic, osiedli, budynków, ale przede wszystkim
w ramach mieszkań przeznaczonych dla konkretnych grup, w ujęciu senioralnym zaś takie budynki mogą powstawać jako pojedyncze rozwiązania,
rzadziej w skali osiedla czy dzielnicy, ponieważ osoby mieszkające w takich
założeniach są narażone na stygmatyzację i gettoizację.
•

Wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego.
Dostosowanie mieszkań́ i otoczenia do zasad projektowania uniwersalnego przysłuży się następującym grupom odbiorców: osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnościami czy rodziny z dziećmi. Postulat dotyczy wdrażania rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w tym także mieszkaniowej. W ramach
realizacji polityki mieszkaniowej postuluje się ukierunkowanie działań
na programowanie, projektowanie, budowę i przebudowę budynków
infrastruktury i komunikacji dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej. Dotyczą one dostępności przestrzennej i związanej z zapewnieniem
komfortu cieplnego, akustycznego, oświetlenia. Ogólnie należy dążyć
do realizacji modelu czy standardu „mieszkania podążającego za wiekiem”, ulokowanego we właściwie zorganizowanym ekosystemie mieszkaniowym i wspierającego zróżnicowane grupy mieszkańców.Ważne jest
propagowanie rozwiązań infrastrukturalnych bądź architektonicznych
realizujących zasady projektowania uniwersalnego, które skupiają się
m.in. na integracji z sąsiedztwem w zakresie ich dostępności zarówno
przestrzennej, jak i społecznej oraz na umożliwieniu swobodnego dostępu
i bezpiecznego użytkowania w obrębie budynku, jego otoczenia i wnętrz.

•

Realizacja projektów nowych, pilotażowych i innowacyjnych w zakresie
mieszkalnictwa senioralnego.
Dla rozwoju rynku mieszkalnictwa senioralnego korzystne będzie wypraco-
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wanie wzorcowych rozwiązań architektoniczno-technicznych oraz modeli
biznesowo-finansowych dostosowanych do potrzeb osób starszych w różnym wieku i z różnym stopniem sprawności oraz potencjałem finansowym.
Programy pilotażowe powinny być sponsorowane z budżetu centralnego
z udziałem inwestorów, kredytodawców, operatorów i deweloperów (prywatnych i publicznych). Pilotażowe rozwiązania powinny wychodzić naprzeciw potencjalnemu popytowi i możliwej podaży tego rodzaju budownictwa.
Bardzo ważnym elementem realizacji projektów pilotażowych jest ich analiza i weryfikacja na każdym etapie postawania, szczególnie po zasiedleniu, np. metodą POE (post occupancy evaluation – badanie użytkowników
w trakcie użytkowania lub zamieszkania w budynku), przygotowanie list
sprawdzających (checklists) lub kwestionariuszy, które pozwolą na ocenę
elementów środowiska lub podejścia osób zamieszkujących dane środowisko do ważnych tematów. Jest to element wspomagający podejmowanie
różnych decyzji, w tym projektowych. Narzędzia takie powinny być stosowane na etapie programowania inwestycji, ale także w trakcie użytkowania
budynku przez przyszłych mieszkańców.
•

Forma prawna mieszkań senioralnych.
Doświadczenia polskie i zagraniczne pokazują na podstawie projektów
pilotażowych, że mieszkania senioralne, ze względu na specyficzne i droższe rozwiązania przestrzenne w zakresie dostosowania ich do potrzeb
osób zazwyczaj z dysfunkcjami (mieszkania dostępne, większy metraż
przestrzeni wspólnych), powinny przyjmować formę wynajmu (tytuł
prawny w ujęciu społecznym i komercyjnym), aby zapewniać ciągłość ich
użytkowania przez kolejnych seniorów.

Projekty mieszkaniowe uwzględniające potrzeby osób starszych przynoszą
wiele bezpośrednich i pośrednich korzyści z punktu widzenia zarówno osób
starszych i społeczności lokalnych, jak i budżetów miast. Stworzenie różnorodnej oferty mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby seniorów powinno
stanowić nadrzędny priorytet polityki mieszkaniowej, ponieważ zapewnienie
osobom starszym możliwości pozostania jak najdłużej samodzielnymi i niezależnymi generuje znaczne oszczędności związane z opieką medyczną i społeczną,
jednym słowem: ogranicza liczbę osób korzystających np. z instytucjonalnych
form zamieszkania w domach pomocy społecznej i innych ośrodkach.
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NAJEM Z PERSPEKTYWY WYNAJMUJĄCEGO
– DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI
STOWARZYSZENIA „MIESZKANICZNIK”

Hanna Milewska-Wilk

Wstęp
Wynajmowanie nieruchomości, szczególnie mieszkań, przez osoby prywatne
innym osobom prywatnym to sposób na wykorzystanie nieruchomości stary jak
świat. W Polsce rynek najmu ma się dobrze i szybko rośnie, ale nie jest należycie zbadany i opisany. Większość wynajmujących to detaliści, osoby prywatne,
przez co umykają mechanizmom zbierania danych. To, co jest dostępne i opisane, zostało przywołane w pierwszej części tego opracowania. Postawa „Polak
potrafi” dotyczy też samodzielnego radzenia sobie z najmem, który przez kolejne
zmiany przepisów i ich interpretacji robi się coraz bardziej skomplikowany. Rozwijają się usługi dla najmu oraz nowe sposoby korzystania z mieszkań, bo rynek
intensywnie rośnie. Na pytania, jak radzą sobie właściciele z wynajmowaniem
swoich mieszkań i w jakim stopniu może to być skomplikowane, odpowie druga
część opracowania, będąca bardzo praktycznym opisem procesu najmu.

Rynek najmu w Polsce
Rynek najmu jest wsparciem dla migracji ludzi do miast, choć jego funkcja od
lat 90. XX w. powoli się zmienia. Przeważnie właściciele pojedynczych mieszkań reagują szybko na zmiany rynkowe, nowe potrzeby i trendy, wyprzedzając
bardziej zorganizowane przedsiębiorstwa, potrzebujące czasu na oszacowanie
potencjalnych ryzyk i nakładów oraz na podjęcie decyzji, a potem jej realizację na
rynku nieruchomości. Ze względu na naturalny ruch ludności zawsze są mieszkania okresowo niewykorzystywane dla własnych potrzeb, ale też nieprzeznaczone do sprzedaży. Dobrze, jeśli wprowadzane są na rynek najmu, gdyż obniża
to ogólne koszty utrzymywania nieruchomości dla wszystkich użytkowników,
a więcej mieszkań w najmie to niższe czynsze dla najemców.
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W latach 90. mieszkania wynajmowane były głównie studentom, bo akademiki nigdy nie miały miejsc dla wszystkich chętnych do przyjazdu na studia. Od
początku XXI w. wśród najemców było coraz więcej młodych osób pracujących
– liczba osób studiujących spadała, a byli studenci zostawali w dużych ośrodkach miejskich i znajdowali pracę. Jednocześnie znacząco rosły ceny mieszkań,
i nowych, i z rynku wtórnego, co finansowo podwyższało próg wejścia do grona
właścicieli mieszkań. Banki do 2010 r., do kryzysu na rynku amerykańskim, dość
hojnie udzielały kredytów, ale potem kryteria zostały znacznie zaostrzone. Regulacje ostrożnościowe wymagają od kredytobiorców dysponowania wkładem
własnym w wysokości 20% kosztów mieszkania, kredyty udzielane są w takiej
walucie, w jakiej się zarabia, ostrożniej liczone są zdolność kredytowa i obciążenie gospodarstwa domowego comiesięczną obsługą wszystkich długów.
Mieszkania niezajmowane przez właścicieli zaspokajają najróżniejsze
potrzeby; od około roku 2010, a zwłaszcza 2012 (piłkarskie mistrzostwa
Europy w Polsce) coraz popularniejsze staje się wynajmowanie mieszkań
na krótkie pobyty. Rozwój specjalistycznych platform internetowych bardzo
zmienia rynek nieruchomości i najmu w miastach popularnych turystycznie
i biznesowo. Właściciele w Polsce decydują się na przeznaczenie mieszkania dla turystów nie tylko ze względów finansowych, ale też z racji większej
możliwości kontroli; uważają również, że takich klientów nie dotyczy ustawa
o ochronie praw lokatorów. Jeszcze nowszym trendem jest najem na pokoje
i przystosowywanie mieszkań specjalnie do takiego trybu najmu. Najemcy –
młodzi single, pracujący lub studiujący – ograniczają wydatki na mieszkanie
i zadowalają się własnym pokojem, ze współdzieloną łazienką i kuchnią. Tam,
gdzie blisko do Bałtyku, funkcjonuje nawet pośredni model: latem turyści,
w roku akademickim studenci. Nie ma badań ww. dziedzin najmu.
Wielkość rynku najmu
Rynek najmu detalistów, czyli właśnie osób prywatnych wynajmujących swoje
mieszkania, oficjalnie został uznany za istniejący w momencie wprowadzenia zryczałtowanego podatku od najmu, czyli w 1996 r., natomiast statystyki
publikowane są od roku 2003. Bardzo proste opodatkowanie miało sprzyjać
w ogóle rozliczaniu przychodów z najmu, bo regularnie powtarzano informację o „szarej strefie” w najmie mieszkań. Dane z podatków są jednak jak na
razie źródłem regularnych i wiarygodnych informacji w ogóle o najmie, bo
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opracowania GUS dotyczące tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości
bazują wyłącznie na danych ze spisów powszechnych.
Co można wywnioskować z danych z podatków od osób fizycznych zgłaszających przychody z najmu i dzierżawy? Przede wszystkim ogólny trend: liczba
podatników i ich obroty z roku na rok rosną. W 2017 r. zeznania zawierające
dane w tym dziale złożyło 715 289 podatników będących osobami fizycznymi1.
Co roku przybywa około 7% nowych zeznań, co w 2015 r. dawało niespełna 40
tys. nowych podatników, w 2016 r. – 49,5 tys., a w 2017 r. – ponad 54 tys.
Rysunek 1. Zeznania podatkowe dotyczące najmu.

Dane: Ministerstwo Finansów; opracowanie: Stowarzyszenie „Mieszkanicznik”

1 http://mieszkanicznik.org.pl/rynek-najmu-detalistow-raport-z-podatkow-za-2017-rok.
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Dane z podatków nie pokazują nam jednak ani liczby lokali, ani najemców;
trudno nawet oddzielić wynajmowane garaże od nieruchomości mieszkaniowych. Natomiast jeśli porównamy średni miesięczny przychód z ryczałtu
z najmu i średni przychód z umowy najmu okazjonalnego, możemy uznać,
że część podatników ma więcej niż jedną nieruchomość. Przy analizie wprowadzenia limitu 100 tys. zł rocznie dla „ryczałtowców” Ministerstwo Finansów
podawało, że proponowane w drugiej połowie 2017 r. zmiany regulacji2 dotyczyłyby około 2% podatników. Na podstawie badań członków Stowarzyszenia
„Mieszkanicznik” i danych z podatków można szacować, że co najmniej 20%
podatników zgłaszających przychody z najmu i dzierżawy ma dwie wynajmowane nieruchomości lub więcej3; na rynku najmu mamy w tej chwili ponad
850 tys. nieruchomości. Wielkość tego zasobu jest już bardzo zbliżona do
tego, czym dysponują gminy.
Kim są wynajmujący i najemcy?
Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych NBP4 to jedyny materiał, z którego można wnioskować na temat gospodarstw domowych mających więcej
niż jedną nieruchomość mieszkalną; zebrane dane uwzględniają też sposób
korzystania z nieruchomości. Ponieważ nieruchomości stanowią znaczny
majątek, to gospodarstwa – właściciele więcej niż jednej nieruchomości –
znajdują się w dwóch najzasobniejszych decylach populacji. Nie wiadomo
jednak, czy swoje nieruchomości nie wykorzystywane na potrzeby własne są
przez nich przeznaczane na wynajem.
Inwestowanie w mieszkania na wynajem jest coraz popularniejsze, dlatego na
podstawie doświadczeń doradców inwestycyjnych i rozmów wśród członków
Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” możemy ogólnie określić cechy osób kupujących mieszkania na wynajem. Są to ludzie dobrze zarabiający, specjaliści
w korporacjach lub właściciele niewielkich działalności gospodarczych; mają
nieregularne, ale duże przychody; nie chcą sprzedawać swojego lokalu z rozmaitych powodów, ale mieszkają gdzie indziej, dlatego mogą być wynajmującymi.

2 www.rp.pl/Podatki/308289962-Ministerstwo-Finansow-tylko-2-proc-wynajmujacych-straci-ryczalt-od-najmu.html.
3 Najem mieszkań w Polsce. Właściciele indywidualni, REAS, 2018, www.reas.pl/pub?download=1385.
4 www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/inne.html.
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Kim są najemcy? Badania prof. Michała Rubaszka5 wskazują, że to przede
wszystkim osoby młode; największą grupę stanowią najemcy do 30. roku
życia, stanu wolnego, najmujący niewielkie mieszkania w dużych miastach.
Ciekawostką są ich dochody – najemców można podzielić na dwie grupy:
z niskimi i dość wysokimi dochodami. Wśród tych z wyższymi dochodami
są właściciele z kredytem na własne mieszkanie, ogólnie osoby korzystające
z najmu jako ułatwienia mobilności zawodowej. Najemcy z niskimi dochodami to natomiast ci, którzy wpadają w tzw. lukę mieszkaniową – nie mają
zdolności kredytowej, ale też nie kwalifikują się do pomocy ze strony gminy.
Nie ma na ten temat odpowiednich badań, lecz z doświadczeń i sygnałów
z rynku wynika, że wśród najemców dużo jest obcokrajowców – z krajów unijnych i spoza UE, głównie z Ukrainy.
Ogólne dane i statystyki nie przekładają się na praktykę oraz codzienne
doświadczenia właścicieli, którzy decydują się wynająć mieszkania. Poszukiwanie informacji, instrukcji, potem rozwiązywanie bardzo przyziemnych
i codziennych kwestii, a dalej problemy z płatnościami i odzyskaniem mieszkania od lokatorów, bo umowy najmu wygasły lub zostały wypowiedziane –
to wszystko są złożone procesy.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo najemcy w mieszkaniu spoczywa na
wynajmującym. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie mieszkania do
najmu zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i atrakcyjności. Trzeba pamiętać
również o odpowiedzialności względem sąsiadów, wspólnoty mieszkaniowej
lub spółdzielni – przez wiele osób i instytucji najem nie jest dobrze widziany.
Przygotowanie mieszkania
Bezpieczeństwo powinno być priorytetem, ale mieszkania na wynajem,
podobnie jak te, w których mieszkamy, nie przechodzą kontroli. Wyłącznie
od wynajmującego zależy, czy sprawdzi instalację elektryczną, usunie usterki
5 Badania przeprowadzono w 2016 r. w ramach grantu NCN 2014/15/B/HS4/01382. Pełny opis wyników: http://docplayer.pl/35379701-Preferencje-polakow-dotyczace-struktury-wlasnosciowej-mieszkan-opis-wynikow-ankiety-1.
html.
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i dobrze zabezpieczy mieszkanie. Nie ma raczej gotowych poradników. Podczas szkoleń i w poradach dla członków stowarzyszenia wskazujemy kilka
podstawowych obszarów przygotowania mieszkania pod kątem bezpieczeństwa najemcy: instalacja gazowa z regularnymi przeglądami, sprawna
instalacja elektryczna, najlepiej z pomiarami wykonanymi przez elektryka
z uprawnieniami, odpowiednia wysokość balustrad i barierek, zabezpieczenia
lub antypoślizgowe materiały wykończeniowe w miejscach narażonych na
wilgoć (łazienka i wanna/brodzik, kuchnia, strefa przy wejściu).
Powiązana z instalacją gazową jest wentylacja mieszkania lub budynku, ale w tym
przypadku wiele zależy od sposobu użytkowania lokalu. Niestety złe nawyki lub
brak wiedzy skutkują często zagrzybieniem mieszkań nawet w nowych budynkach i/lub dobrej jakości. Prawnicy współpracujący z członkami Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” oceniają, że zły stan lokalu i nalot pleśni są najczęstszym
powodem wypowiadania umów najmu przez najemców. Usuwanie pleśni to
spore koszty. Bardzo trudno znaleźć winnych takiego stanu mieszkania; powodem mogą być problemy z wentylacją w całym budynku, pogoda czy też złe
użytkowanie przez najemcę (nieotwieranie okien, zbyt wiele prania).
Dobre przygotowanie lokalu, szczególnie w miejscach narażonych na wodę
i uszkodzenia mechaniczne, to początek dobrej współpracy z najemcami.
Uszczelnianie blatów w kuchni, okolic zlewozmywaka, odbojniki przy drzwiach,
szafkach i szafach, lakierowanie ścian w miejscu przeznaczonym na buty –
o tym wiedzą doświadczeni wynajmujący, którzy mają za sobą kilka remontów.
Jeśli mieszkanie oddawane w najem ma widoczne ślady użytkowania, meble
są używane i w nie najlepszym stanie, ma się wrażenie, że nikt o mieszkanie nie
dba – wówczas najemca niestety też nie będzie dbać. Dlatego prawidłowe przygotowanie lokalu obejmuje także – poza dbałością o bezpieczeństwo – zapewnienie wszelkich ułatwień w bieżącym użytkowaniu i utrzymaniu w czystości.
Wyposażenie
Czy w mieszkaniu na wynajem powinny być pojedyncze łóżka czy rozkładana
kanapa? Czy lepiej zostawić wannę, czy wymienić ją na prysznic? Lepiej kupić
stoliczek i biurko czy zwykły stół? Lata 2000–2010 to były jeszcze mieszkania
z meblami „po babci”, wersalkami i meblościankami na wysoki połysk. Zoba-
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czyć to można w albumie Wynajęcie Natalii Fiedorczuk6. Potem na rynek najmu
zaczęło wchodzić dużo mieszkań nowych lub z nowych zasobów, wykańczanych przez właścicieli dla siebie, a zatem wyglądających już dużo nowocześniej, wyposażonych w nowsze meble.
Zrozumiałe jest, że kuchnia i łazienka są wyposażone w niezbędne urządzenia
i sprzęty, aby można było korzystać z tych pomieszczeń. W przypadku mieszkań wynajmowanych oznacza to nie tylko szafkę pod umywalkę, ale i pralkę,
a w kuchni płytę grzejną, lodówkę, piekarnik lub mikrofalę; najemcy coraz
częściej pytają też o zmywarkę. Drobny sprzęt AGD, czyli czajnik, żelazko,
suszarka do włosów, też bywa na wyposażeniu mieszkań, podobnie jak podstawowe wyposażenie kuchni: talerze, sztućce, kubki, deski do krojenia. Tego
typu wyposażenie dotyczy najczęściej lokali wynajmowanych na pokoje, gdy
najemcy rzeczywiście wprowadzają się jedynie ze swoją walizką i laptopem.
Meble, zwłaszcza te do spania, bywają problemem, bo to, co wybierze właściciel, może nie być tym, czego potrzebuje najemca. Wstawiając dwa osobne
tapczany, sugeruje się raczej dwie osoby niebędące parą; wybierając kanapę
lub duże łóżko, przeznacza się mieszkanie na wynajem dla pary. Tymczasem
zainteresowani najmem mogą mieć inne preferencje. To samo dotyczy biurka,
które jest potrzebne w mieszkaniu dla studentów, ale niekoniecznie osobom
pracującym poza domem. Konieczne jest miejsce i gniazdko antenowe dla
telewizora czy wystarczy szybki Internet? Sam Internet lub przygotowanie
miejsca do jego doprowadzenia to już kwestia bezdyskusyjna.
Pamiętać należy, że wyposażenie mieszkania jest kosztowne. Najemcy z grupy
„budżetowej” nie mają przeważnie zasobów na większe wydatki, ich całe
oszczędności pochłaniają kaucja i pierwszy czynsz najmu, z kolei najemcy
z grupy dobrze zarabiających, dla których wynajmowanie również jest przejściowe, oczekują pełnego wyposażenia dobrej jakości, bo swoje meble mają
u siebie w domu lub na tyle cenią mobilność, że posiadanie własnych mebli
ich nie interesuje. Koszty umeblowania ponoszą właściciele. Nie policzono na
razie, jakie to mogą być kwoty, ale z doświadczeń wynika, że czas użytkowania sprzętów AGD i mebli „miękkich” to maksimum 5 lat. Stoły, półki, szafy,
meble zabudowane wytrzymują nieco dłużej, ale niezbędne są czasem ich
drobne naprawy.
6 N. Fiedorczuk et al., Wynajęcie, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
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Współpraca z zarządcą/spółdzielnią
Problemy ze statystykami najmu w pewien pośredni sposób wiążą się z podejściem spółdzielni mieszkaniowych do tego tematu. Niewiele jest spółdzielni,
które w ogóle przyjmują informację, że za mieszkanie odpowiada zarządca
najmu i że osobą kontaktową w sprawie przeglądów instalacji gazowej i wentylacji oraz udostępniającą liczniki będzie ktoś inny niż właściciel. Spółdzielnie
i zarządcy wspólnot używają ogłoszeń w budynku do sygnalizowania najróżniejszych spraw wspólnoty, w związku z czym właściciele, którzy wynajmują,
często nie wiedzą o zebraniach i przeglądach.
Wiedza o wynajmowanych mieszkaniach w ramach danej spółdzielni lub wspólnoty pochodzi z codziennego doświadczenia administratorów – mieszkańcy
przekazują sobie informacje ustnie, z rozmów przy spisywaniu liczników wody
można się dowiedzieć o najmie; w końcu właściciele zgłaszają do administracji
adres do korespondencji, żeby informacje dotyczące opłat i zaliczek wysyłano
im pocztą, a nie wrzucano do skrzynek pocztowych danego mieszkania. Wynajmowanie mieszkań nie jest dobrze widziane przez administracje; najemcy są
oskarżani o hałasowanie, nieszanowanie przestrzeni wspólnych, brak sortowania śmieci, niewpuszczanie do mieszkania w celu dokonania przeglądów i odczytów. Właściciele powinni zgłaszać do administracji liczbę zamieszkujących dany
lokal osób, bo to oznacza inne wyliczenia opłat za utrzymanie windy, za śmieci,
zaliczek na wodę – tymczasem często tego nie robią. Wynajem oznacza częstsze
remonty, wymiany mebli oraz uciążliwości dla sąsiadów, a także konieczność
dodatkowego wywozu gabarytów na koszt spółdzielni lub wspólnoty; najemcy
niekiedy nawet nie próbują dostosować się do lokalnych zwyczajów, zwłaszcza
na parkingach przy starszych budynkach, co boli wieloletnich mieszkańców.
Młodzi najemcy i bardzo często właściciele wynajmujący swoje mieszkania
nie wiedzą, że w gablotce jest wywieszony jakiś Regulamin porządku domowego, że przyjęto określone zasady sortowania śmieci, że nie można stawiać
rowerów przy drzwiach do węzła c.o. lub hydroforni – same te słowa niewiele im mówią. Bardzo rzadko właściciele dają pełnomocnictwa do udziału
w zebraniach wspólnot i spółdzielni; funkcjonowanie we wspólnotach mieszkaniowych jest mało sformalizowane, ale wymaga sporej wiedzy. To, co jest
oczywiste dla właścicieli mieszkańców, może być zupełnie niezrozumiałe dla
najemców, nierozmawiających z sąsiadami i mających umowę najmu tylko na
rok, nastawionych na tymczasowość zamieszkiwania w danym miejscu.

156

Przygotowanie mieszkania, z jego infrastrukturą i wyposażeniem, oraz zebranie takiej krótkiej „instrukcji obsługi” dla najemcy, jak na co dzień poruszać się
po lokalu, korzystać z udogodnień i radzić sobie z mniejszymi problemami,
to dopiero początek wyzwań dla właściciela. Dalej jest wybór umowy najmu,
która zostanie zaproponowana najemcy, i ogólnie wizja tego, jak ten najem
ma wyglądać od strony czysto praktycznej.

Zasady najmu
Nie ma w Polsce żadnego standardu odnośnie do najmu mieszkań. Wiedza
o najmie i jego zasadach składa się z ogólnych przekonań, które czasem nie
mają nic wspólnego z przepisami prawa. Mamy obecnie w ustawodawstwie
już trzy podstawowe rodzaje najmu, procedury dla osób fizycznych są bardziej złożone niż dla firm, istnieją też pewne zwyczajowe zasady najmu, które
jednak nie odpowiadają nowym technologiom i oczekiwaniom.
Rodzaje umów najmu
Najem w Polsce jest regulowany w Kodeksie cywilnym, a także – gdy najemca to
osoba fizyczna, a lokal jest mieszkalny – w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ale generalnie wciąż jej konstrukcja
wskazuje, że niewiele przepisów dotyczy ogólnie najmu mieszkań. W większości
zapisy ustawy dotyczą gmin wynajmujących swoje lokale. Rynkowy najem, poza
ogólnymi regulacjami praw i obowiązków stron umowy, pojawił się w ustawodawstwie dopiero w ostatnich nowelizacjach: w 2013 r. wprowadzono znacznie zmodyfikowany najem okazjonalny, w 2017 r. – najem instytucjonalny mieszkań. Nawet
doświadczeni wynajmujący muszą aktualizować umowy, bo zmieniają się przepisy.
Strony mogą zawrzeć tzw. zwykłą umowę najmu, czyli opartą na Kodeksie
cywilnym i ustawie o ochronie praw lokatorów – może to być umowa na czas
określony lub nieokreślony. W umowach najmu okazjonalnego jest wymagane,
aby wynajmujący był osobą fizyczną lub osobą prawną niedziałającą w dziedzinie najmu i zarządzania nieruchomościami, a najemca –osobą fizyczną; umowa
może być zawierana tylko na czas określony – do 10 lat. Trzecia możliwość to
najnowszy najem instytucjonalny – w tym przypadku najemca też musi być
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osobą fizyczną, a wynajmujący to podmiot z odpowiednim PKD, czyli profesjonalna instytucja. Przy najmie instytucjonalnym umowa również jest zawierana
na czas określony, ale może trwać dłużej niż 10 lat i nie staje się wtedy umową
na czas nieokreślony, bo wyłączono dla tej umowy przepis Kodeksu cywilnego.
Na detalicznym rynku najmu dominują umowy „zwykłe”, ale najem okazjonalny z roku na rok jest coraz bardziej popularny. Oto dane: w 2017 r. 16 597
podatników zarejestrowało w urzędach skarbowych umowy najmu okazjonalnego, lecz to jedynie 2,3% wszystkich rozliczających się z najmu. Zdecydowana
większość umów nie dotyczy najmu okazjonalnego; dominują umowy na czas
określony, i to stosunkowo krótkie: na rok, ale z możliwością przedłużania.
Krótkoterminowa umowa „zwykła” i najem okazjonalny służą zabezpieczeniu się wynajmujących przed bardzo długotrwałymi procedurami wypowiadania umowy, a potem odzyskiwania mieszkania od niepłacących lokatorów.
Na pomoc ze strony gminy zarówno lokatorzy, jak i wynajmujący mogą liczyć
dopiero w momencie uprawomocnienia się wyroku sądowego, w którym orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego – wcześniej w praktyce lokator
mieszka całkowicie na koszt właściciela, który musi opłacać również wszelkie media zużywane przez lokatora, bo za ich odcięcie jest sankcja więzienia
z Kodeksu karnego (poprawka wdrożona po sprawie „czyścicieli kamienic”
z Poznania). Akt o poddaniu się egzekucji dołączany do umowy najmu okazjonalnego stanowi zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności najemcy i gwarancję odzyskania możliwości władania mieszkaniem w określonym czasie.
Umowa najmu okazjonalnego, mimo że jest dużo korzystniejsza dla właściciela lub
wynajmującego mieszkanie, nie jest wykorzystywana na dużą skalę, bo wymaga
wiedzy i wielostopniowej procedury – zaangażowani są właściciel, najemca, notariusz, urząd skarbowy, właściciel innej nieruchomości mieszkaniowej i najlepiej
jeszcze bank. Usługi notariusza są odpłatne, a to, kto pokrywa te koszty, zwykle
ustalają między sobą wynajmujący i najemca, ale z reguły płaci ten pierwszy.
Procedura zawierania umowy najmu okazjonalnego
Całą procedurę najmu okazjonalnego krótko można ująć w pięciu krokach: 1)
utworzenie zasad najmu, dopracowanie ich z potencjalnym najemcą i podpisanie umowy; 2) udanie się z umową do notariusza, u którego najemca pod-
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pisuje akt o poddaniu się egzekucji; 3) oświadczenie najemcy ze wskazaniem
adresu do wyprowadzki – to najczęściej najtrudniejsza sprawa; 4) przekazanie
wynajmującemu kompletu dokumentów i przekazanie mieszkania najemcy;
5) niezbędny krok: rejestracja umowy w urzędzie skarbowym. Przyjrzyjmy się
poszczególnym etapom bliżej.
Pierwszy etap, czyli stworzenie umowy i przekonanie do niej najemcy,
wymaga sporej wiedzy. Najem okazjonalny nie korzysta z katalogów obowiązków i praw stron najmu z ustawy o ochronie praw lokatorów, więc trzeba
je wpisać do umowy najmu. Możliwości wypowiedzenia lub przedłużenia
umowy, procedury zmiany stawki czynszu najmu, stan mieszkania na koniec
najmu – to wszystko powinno się znaleźć w umowie najmu okazjonalnego.
Bardzo dokładnie należy opisać koszty związane z najmem, odszkodowania,
odsetki za zwłokę i za usuwanie usterek, bo jeśli zdarzy się konieczność skorzystania z aktu o poddaniu się egzekucji, to kwota będzie wyliczana właśnie
z umowy. Uzasadnienie najemcy, dlaczego warto podjąć jeszcze wysiłek pójścia do notariusza, po negocjowaniu takiej umowy bywa bardzo trudne.
Wielu wynajmujących czuje się niekomfortowo, prosząc już na początku
najmu o akt o poddaniu się egzekucji, ponieważ do umów przystępujemy
w dobrej wierze, a tymczasem od razu „na wszelki wypadek” chcemy bardzo
poważne zobowiązanie u notariusza. Z samym dokumentem i obsługą notarialną nie ma problemów, ale dla wielu najemców jest to w ogóle pierwsza
wizyta u notariusza i bardzo poważne zobowiązanie. Notariusze chcą mieć
do wglądu umowy najmu, do których sporządzają tego typu akty, dlatego
umowa najmu musi już być podpisana.
Trzeci krok, czyli wskazanie adresu do wyprowadzki, nie wymaga asysty notariusza, ale wynajmujący przeważnie proszą o kolejną usługę: co najmniej notarialne poświadczenie podpisu osoby składającej to oświadczenie, a często
również sprawdzenie, czy osoba składająca oświadczenie jest właścicielem
wskazanego lokalu mieszkalnego i może nim w ten sposób rozporządzać. Jeśli
najemca ma swoje mieszkanie lub dom, to przy okazji podpisania aktu o poddaniu się egzekucji od razu otrzymuje poświadczenie podpisu. Najczęściej jednak młodzi najemcy muszą prosić kogoś z rodziny lub nawet szukają wśród
znajomych jakiegoś właściciela, który wyrazi zgodę na przyjęcie ich pod swój
dach w razie uruchomienia egzekucji. Jest to bardzo trudny test dla więzów
rodzinnych, bo złożenie takiego oświadczenia u notariusza może być dla wielu
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osób nieco zbyt daleko idącą procedurą i budzi strach, że ktoś próbuje odebrać
mieszkanie. Wielu najemców nawet nie chce prosić o takie zgody swoich bliskich, a bez wskazania adresu do wyprowadzki nie można sfinalizować najmu
okazjonalnego. Zwykłe oświadczenie, bez udziału notariusza, może być z kolei
dla wynajmującego nie do wykorzystania w przypadku zatrudniania komornika do wykonania eksmisji. Jeśli szczęśliwie i w sporym już gronie przeszliśmy trzy wcześniejsze kroki, to czwarty jest formalnością i przyjemnością – po
dostarczeniu przez najemcę kompletu dokumentów, czyli podpisanej umowy
najmu, aktu o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o wskazaniu adresu do
wyprowadzki wraz ze zgodą właściciela nieruchomości pod tym adresem,
możemy przystąpić do przekazania mieszkania. Nie jest to proste przekazanie
kluczy, bo znów wracamy do problemu odpowiedzialności za stan mieszkania
i szkody w nim, dlatego trzeba spisać dokładny protokół zdawczo-odbiorczy.
Jeśli mieszkanie jest umeblowane, to spisujemy każdy przedmiot, element
wyposażenia, a do tego stan ścian, podłóg, okien, drzwi, liczników… Dokument
przekazania mieszkania może mieć kilka stron i bardzo dużo zdjęć w załącznikach. Jeśli mieszkanie jest dobrze przygotowane do najmu, nie ma usterek, to
przy liście mebli można dopisywać jedynie „bez uwag” lub „czyste, sprawne”
– i jest to rzeczywiście przyjemność. Nie jest możliwe wymaganie kaucji jako
warunku wydania mieszkania, ale można prosić o wpłatę pierwszego czynszu
najmu i kaucji – najlepiej w formie przelewu lub wpłaty w banku.
Ostatni krok dotyczy już wyłącznie wynajmującego – należy zgłosić umowę
najmu okazjonalnego w swoim urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od przekazania mieszkania najemcy. Można wysłać kopię umowy listem poleconym
z odpowiednio opisanym zgłoszeniem: jaki podatnik dokonuje zgłoszenia,
jaki jest czynsz najmu z umowy. Wyroki sądów wskazują, że niedopełnienie
obowiązku rejestracji powoduje, że umowa nie jest najmem okazjonalnym
i nie można skorzystać z załączonego do niej aktu o poddaniu się egzekucji…
Taka konstrukcja najmu okazjonalnego to swoisty gest w stronę wynajmujących – gwarancje ekonomiczne (płatności lub odzyskanie lokalu) w zamian za
płacenie podatków od przychodów z najmu – ale całość jest tak skomplikowana, że niewielu wynajmujących z tej formy korzysta.
Najem instytucjonalny, powstały na bazie najmu okazjonalnego, nie wymaga
ani wskazania adresu do wyprowadzki, ani rejestracji umów przez urzędy
skarbowe. Instytucje używające tej formy najmu jako podmioty profesjonalne
mają więc prostsze procedury niż prywatne indywidualne osoby, dla których
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najem jest jednym ze sposobów na to, żeby mieszkanie nie generowało tylko
kosztów utrzymania. Opłaty za ogrzewanie i utrzymanie nieruchomości mogą
być bowiem całkiem spore.
Media i problemy z licznikami i podziałem opłat
Czy najemca powinien płacić za „swoje” zużycie ciepła, wody, prądu, gazu?
Właściwie tak, ale jak to opisać w umowie i przełożyć na praktykę, jeśli w rozliczeniach ze wspólnoty mamy zaliczki na ciepło, za wodę i dość trudno zrozumieć nam zestawienia opłat czy zaliczek? Zacznijmy od prostych rzeczy.
Media olicznikowane to prosta sprawa; do decyzji wynajmującego należy,
czy wlicza rachunki w czynsz, przekazuje je najemcy, czy w ogóle umowę
z dostawcą zawiera najemca, czyli czy „przepisujemy licznik”. Dostawcy energii – prądu i gazu – są otwarci na obsługę najemców, coraz więcej spraw udaje
się załatwiać zdalnie, bez korzystania nawet z biur obsługi klientów. Podobnie
jest z telewizją kablową – tutaj nawet właściciele mają mniejsze opory, jeśli
najemca sam zawiera umowy, bo jest zbyt duży wybór na rynku i najemca
może lepiej wybrać ofertę dla siebie. Brak wiedzy na temat możliwości ponownego podpisania umowy o dostawę energii przez właściciela oraz traktowanie
najmu jako przejściowego przez najemców to najczęstsze powody rozliczania
mediów tylko poprzez przekazywanie rachunków.
Dużo trudniej jest z opłatami za media odprowadzanymi za pośrednictwem
wspólnoty lub spółdzielni. Najczęściej całość tych zaliczek płacą albo najemcy,
albo właściciel, zastrzegając w umowie jedynie możliwość proszenia o dopłaty,
jeśli zużycie z rozliczenia będzie większe. Większość wynajmowanych lokali to
mieszkania w zasobach zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie, a tutaj
rozliczenie ciepła odbywa się w cyklu rocznym, wody co 6 miesięcy; czasem
jest wspólny licznik gazu dla całego bloku i najemca z umową na 9 miesięcy
w ogóle nie chce się tym interesować – płaci czynsz najmu i rachunki za prąd.
W zasobach komunalnych zasady są regulowane ustawowo; najemcy płacą
wyłącznie za media, nie płacą za administrowanie, ochronę, ubezpieczenie
obiektu, wodę na cele ogólne, składek na fundusz remontowy (te elementy
należą do czynników uwzględnianych przy ustalaniu stawki czynszu). W najmie prywatnym są regionalne zwyczaje: ogłoszenia mające formułę „odstępne
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plus opłaty” oznaczają, że czynsz nie zawiera żadnych opłat związanych
z mieszkaniem, wszystko płaci najemca – do spółdzielni/wspólnoty, za podłączone media. Taki typ ogłoszeń dominuje w Łodzi i na południe od tego
miasta. W dużych miastach stwierdzenie w ogłoszeniach „czynsz plus opłaty”
oznacza z reguły tylko opłaty licznikowe, czyli za prąd, gaz. Nie ma standardów, dlatego czasem mogą się pojawiać nieporozumienia z powodu rozliczeń.

Podatki
Na początku pokazano, jak wiele osób rozlicza się z przychodów z najmu
i płaci podatki jako osoby fizyczne. Ryczałt od przychodów z najmu jest prostym podatkiem i rzeczywiście działa dobrze, jeśli chodzi o skuteczność opodatkowania. Ale sam podatek od przychodów to nie wszystko, bo niewielkie
zmiany przepisów powodują, że niektóre inne regulacje zaczynają być stosowane w przypadku przychodów z najmu, a potem na to nakładają się jeszcze
indywidualne interpretacje i praktyka.
Ogólne zasady: PIT, VAT, kasa fiskalna
Podatek od przychodów z najmu osoby fizyczne mogą rozliczać na dwa sposoby:
najpopularniejszy jest ryczałt od wszystkich przychodów, mniej popularne jest
rozliczenie dochodu z najmu na zasadach ogólnych, bo wymaga już więcej pracy
i dokumentacji. Ryczałt od najmu jeszcze za rok 2017 był dość prosty: 8,5% od
wszelkich wpływów od najemców na formularzu PIT-28, składanym do końca
stycznia za rok poprzedni. W 2018 r. nieco zmieniono zasady: dla przychodów
z najmu powyżej 100 tys. zł w ciągu roku obowiązuje podatek w wysokości 12,5%.
Zasady ogólne oznaczają opodatkowanie dochodu, nie przychodu, czyli
trzeba udokumentować i odliczyć koszty. Niezbędne jest zbieranie faktur za
usługi, wyposażenie, naprawy; opłacanie należności do spółdzielni/wspólnoty w takiej wysokości, jaka jest wskazywana w dokumentach i dokumentów
potwierdzających stosowne płatności. Możliwe jest wliczanie w koszty odsetek
od kredytu hipotecznego na wynajmowane mieszkanie i amortyzacji nieruchomości lub prawa do lokalu – jeśli prowadzi się ewidencję środków trwałych.
Po zakończeniu każdego miesiąca zestawia się wpływy od najemców i koszty,
a od dochodu płaci się zaliczkę na podatek w wysokości 18%. Dochód sumuje
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się z innymi ujętymi w formularzu PIT-36. Może się zdarzyć, że podatnik przekroczy pierwszy próg podatkowy i wejdzie w wyższe opodatkowanie; można
wykorzystać również kwotę wolną – ogólnie jest to nieco bardziej złożone.
Kasa fiskalna w najmie? Tak, od czasu nałożenia tego obowiązku m.in. na
taksówkarzy. Jeśli obroty z najmu przekraczają 20 tys. zł rocznie, to istnieje
obowiązek dokumentowania wszystkich wpływów albo poprzez wystawianie
faktur, albo przyjmowanie wpłat wyłącznie poprzez system bankowy, w którym zawsze jest opisane, kto płaci, jakim tytułem i komu. Płatność przelewem
dotyczy wtedy również kaucji; wszystkie takie transfery muszą być dokładnie opisane. Płatność przelewami zwiększa bezpieczeństwo dla najemców –
zawsze mają potwierdzenia płatności, z datą i opisem.
Wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku VAT. Nie
ma definicji prawnej „celów mieszkaniowych” i coraz więcej jest wątpliwości
związanych ze zwolnieniem najmu z VAT.
Zgłoszenia, szczegóły
Wspomniano już o konieczności zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego – osobno trzeba zgłaszać przychody z najmu. Zasada ogólna: do 20.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym był pierwszy przychód,
należy zapłacić zaliczkę na podatek. Formularz lub tytuł przelewu skutkuje
wyborem formy opodatkowania.
Dodatkowo, jeśli mieszkanie jest współwłasnością małżonków, należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, które z małżonków rozliczać się będzie z najmu. Jeśli
nieruchomość jest własnością ułamkową, np. w efekcie sprawy spadkowej, każdy
z właścicieli rozlicza się ze swojej części przychodów w wybrany przez siebie sposób.
Od stycznia 2019 r. zniesiono konieczność osobnego zgłaszania wyboru sposobu opodatkowania – wystarczy pierwsza zaliczka na podatek. Ale nie wiadomo, czy osoby rozliczające najem na zasadach ogólnych, mające koszty
równoważące przychody, w związku z czym nie powstaje obowiązek zapłaty
zaliczki na podatek, nie powinny jednak wysłać zgłoszenia do swojego urzędu
skarbowego. Jak na razie profesjonaliści zalecają takie zgłoszenie mimo zniesienia obowiązku – żeby sytuacja była jasna.
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Zmieniające się interpretacje
Niejasność przepisów nie dotyczy tylko zgłaszania najmu w formie płacenia
zaliczki. Zaostrzają się wymogi: jeśli wynajmuje się mieszkanie z miejscem
garażowym, to należy osobno oznaczyć czynsz najmu za mieszkanie (zwolnione z VAT) i za miejsce garażowe, które nie jest wykorzystywane na cele
mieszkaniowe. Przekroczenie progu 200 tys. przychodów nie tylko z najmu
w przypadku osoby fizycznej powoduje konieczność zarejestrowania się jako
płatnik VAT i odprowadzania tego podatku.
Wynajmowanie mieszkania firmie coraz częściej jest traktowane nie jako „cel
mieszkaniowy”, ale forma zakwaterowania pracowników; są już takie interpretacje
urzędów skarbowych, które uznają, że firma ma korzyść, ściągając pracowników
spoza danej miejscowości. Czy najemca, który jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, podlega pod ustawę o ochronie praw lokatorów?
Zmiany przepisów odnośnie amortyzacji nieruchomości w 2018 r. oraz brak
rozporządzeń dotyczących wysokości opłaty za sporządzanie aktów notarialnych o poddaniu się egzekucji po wprowadzeniu najmu instytucjonalnego
wprowadzały spore zamieszanie i wątpliwości dotyczące rozliczeń; niektórzy
notariusze odmawiali wykonania usługi. Na początku 2019 r. powstało też wiele
wątpliwości dotyczących uwłaszczenia gruntów – wciąż czekamy na instrukcje
praktyczne na temat postępowania wynajmujących w sprawie uwłaszczenia
gruntów, podatku od nieruchomości i opłat przekształceniowych.
Zapowiadane są regulacje dla najmu krótkoterminowego, ale od kilku lat
urzędy skarbowe wydawały różne interpretacje indywidualne dotyczące
możliwości opodatkowania przychodów – albo jak dla osób fizycznych, albo
po założeniu wybranej formy działalności gospodarczej. Poszczególne gminy
różnie postępują w sprawie podatku od nieruchomości przy wynajmowaniu
na cele inne niż mieszkalne, różnie też traktują swoje rejestry obiektów świadczących usługi hotelarskie, w tym miejsca noclegowe.

Rozliczenia z najemcami
Po rozliczeniach z fiskusem należy pamiętać o dokładnych rozliczeniach
z najemcami, bo od tego zależy nastawienie obu stron najmu do kontynu-
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owania umowy. Zakres odpowiedzialności powinien wynikać z umowy lub
ustawy, ale zawsze zdarzają się usterki – w ich przypadku należy wspólnie
ustalać postępowanie i odpowiedzialność.
Media
Ogólne zasady płatności powinny się znaleźć w umowie, ale zdarzają się
spore dopłaty za ogrzewanie lub wodę, w dodatku za okresy niepokrywające się z czasem umowy najmu. Należy wyjaśniać i uzgadniać postępowanie
w takich sytuacjach, żeby strony się porozumiały. Zaliczki, jeśli są w umowie najmu, należy okresowo rozliczać: zestawiać wpłaty najemcy z kosztami
mediów, sprawdzać, czy powstaje nadpłata lub niedopłata. Najlepiej byłoby,
aby wszystkie takie rozliczenia powstawały na bazie rachunków i dokumentów, ale nie zawsze jest to możliwe.
Remonty, usterki
Likwidacja drobnych usterek (wymiana żarówki, dokręcenie śrubek, regulacja
zawiasów, usuwanie nieszczelności powstałych z racji użytkowania w łazience
lub kuchni) należy do zakresu obowiązków najemcy. Na większe zmiany
w lokalu, np. zmianę koloru ścian, wiercenie otworów, podłączanie dużych
urządzeń, lepiej mieć zgodę właściciela i przy okazji uzgodnić, czy ma to być
potem przywrócone do stanu pierwotnego (jeśli jest to technicznie możliwe).
Wynajmujący powinien dbać o ogólną sprawność urządzeń i przydatność
mieszkania do użytkowania. Jeśli lokal jest w zasobach zarządzanych, to sporo
przejmuje administracja, natomiast jeśli wynajmowany jest budynek jednorodzinny, bez wsparcia zarządcy, to kwestie utrzymania sprawności oraz przeglądów trzeba dokładnie opisać.
Koszt usunięcia dużych usterek (przeciekające okna, problemy z kanalizacją,
awaria instalacji elektrycznej), które uniemożliwiają normalne korzystanie
z mieszkania, powinien być poniesiony przez wynajmującego. To m.in. temu
służy obowiązkowe ubezpieczenie mieszkania – żeby pokryć koszty napraw
przy nagłych awariach. Najemca może je usuwać we własnym zakresie, ale
koszt napraw powinien zostać pokryty przez wynajmującego, bezpośrednio
lub z polisy, jeśli akurat to obejmuje.
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AGD i meble
Co się dzieje, jeśli dochodzi np. do awarii pralki? Wstępnie drobne naprawy są
po stronie najemcy, ale jeśli pralka nie nadaje się do naprawy i trzeba kupić
nową, powstaje pytanie, kto ma to zrobić. Najemcy nie chcą mieć „swoich”
dużych sprzętów, których transport jest kłopotliwy i które mogą być niepotrzebne lub nie pasować do innego mieszkania. Jeśli takie urządzenie ma
zostać w lokalu, to może powinien kupić je właściciel? A może, skoro właściciel
oddał do dyspozycji sprawne urządzenie, to najemca powinien je pozostawić
w tym stanie, ewentualnie rozliczając z właścicielem podwyższenie jego standardu? Nie ma prostych odpowiedzi, nie ma wypracowanej praktyki na rynku;
najemcy oczekują pełnej usługi i nie chcą „dokładać” do mieszkania, nawet
jeśli w jakiś sposób zużywają zasoby, które są im udostępnione.
Kwestia mebli i ich dopasowania do potrzeb najemców już była sygnalizowana. Praktyka na rynku jest taka, że raczej właściciele dokupują odpowiednie
meble, żeby zatrzymać najemców, lub zabierają elementy umeblowania, żeby
najemcy mogli wprowadzić się z własnym stołem, biurkiem itd. Uszkodzenia
i zniszczenia mebli się zdarzają; czasem wynajmujący przy zdaniu mieszkania życzy sobie, by wciąż były cztery krzesła, tak jak na początku, a czasem
zgadza się na wliczenie tego w koszty i uznaje „naturalne zużycie mebla”. Dlatego najemcy przyzwyczajeni do bardziej „pobłażliwych” wynajmujących są
zaskoczeni i nie oceniają dobrze tych bardziej wymagających, szczególnie
jeśli dotyczy to konieczności wydawania pieniędzy.
Usterki i związane z tym problemy to częste przyczyny konfliktów i zderzania się
skrajnie innych oczekiwań stron najmu. Najczęściej do takich rozliczeń dochodzi
na koniec umowy, przy przekazywaniu mieszkania – przez wszystkich praktyków najmu jest ono uznawane za najtrudniejszy i najbardziej stresujący moment.
Kaucja i zakończenie najmu
Potrącenia z kaucji, brak zwrotu kaucji i traktowanie jej jako ostatniego czynszu
najmu to najpowszechniejsze uwagi obu stron. Kaucja jest zabezpieczeniem
dla wynajmującego na wypadek przede wszystkim zniszczeń, konieczności dokonania napraw, opłacenia zaległych rachunków i innych należności,
a w ostatniej kolejności można z niej też pokryć zaległy czynsz najmu. Można
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z niej potrącać jedynie udokumentowane koszty, takie jak pomalowanie
mieszkania na koniec umowy (zgodnie z regulacjami ustawowymi), posprzątanie go, jeśli najemca tego nie zrobił, naprawa urządzeń, przelewy na poczet
opłat za media.
Konflikty na tle kaucji najczęściej spowodowane są brakiem wiedzy – najemcy
nie zdają sobie sprawy ze swoich zobowiązań, z kolei wynajmujący dość swobodnie traktują dokumentację kosztów, nie tłumaczą, za co potrącają z kaucji,
czasem w ogóle jej nie zwracając. Zakończenie najmu to powinien być kilkuetapowy proces: uzgodnienie, że umowa nie będzie przedłużana, wstępna
wizyta wynajmującego, ze wskazaniem, co powinno być poprawione, jak
najlepiej to zrobić, jakie ogólnie są jego oczekiwania co do stanu mieszkania na dzień przekazania. Można ustalić, czy wszystkie prace i poprawki zrobi
najemca, czy jednak zostaną wykonane na jego koszt później i potrącone
właśnie z kaucji. Dzięki temu przekazanie mieszkania z powrotem wynajmującemu jest dużo mniej stresujące i łatwiejsze dla obu stron, ale tego typu
przygotowanie się nie jest niestety szeroko praktykowane.
Ogólnie z praktyki wynika, że wiele z obowiązków najemców nie jest egzekwowanych, do czego najemcy już się przyzwyczaili. Sprawia to, że najem
jest dla nich tańszy i wygodniejszy, ale też czasem są zaskakiwani przez tych
bardziej skrupulatnych właścicieli lub profesjonalistów obsługujących najem.
Profesjonalizacja jest niezbędna, żeby wprowadzać standardy i zwiększyć
w ogóle bezpieczeństwo stron najmu na rynku.

Usługi dla najmu
Profesjonalna obsługa najmu mieszkań dopiero się odradza. Po sprzedaży
większości mieszkań z zasobów zakładów pracy, spółdzielni mieszkaniowych
i wielu z zasobów gminnych zarządzaniem najmem mieszkań zajmują się jedynie gminne Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami. Nie było jeszcze
do niedawna profesjonalistów zarządzających mieszkaniami i ich wynajmowaniem od strony ich efektywności ekonomicznej. W 2017 r., w porozumieniu pomiędzy Mieszkanicznikiem a Polską Federacją Rynku Nieruchomości,
wyodrębniono dla zarządców nieruchomości specjalizację zarządcy najmu
lokali mieszkalnych, przygotowując do tego odpowiedni konspekt kursu.
Kursy organizowane są w stowarzyszeniach będących członkami PFRN.
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Tradycyjnie kojarzeniem stron umów najmu zajmują się pośrednicy w obrocie
nieruchomościami, ale nie jest to ich główne zajęcie. Przeciętny koszt zatrudnienia pośrednika do wynajęcia mieszkania to mniej więcej jeden czynsz
najmu, a pracy musi on wykonać podobną ilość jak przy sprzedaży takiej
nieruchomości. Wynagrodzenie przy sprzedaży to zwyczajowo około 2–3%
wartości mieszkania, więc średnio licząc, jest to czterokrotnie więcej niż jeden
czynsz najmu, nawet liczony z opłatami. Dlatego pośrednictwo w umowach
najmu jest traktowane obecnie jako usługa dodatkowa, np. jeśli klient kupił
mieszkanie z pomocą danego pośrednika, to ten szuka mu jeszcze najemcy.
Rozwija się intensywnie długoterminowa obsługa najmu, czasem na podstawie umów o zarządzanie nieruchomością, czasem zaś zupełnie innych
ich form. Zarządzanie najmem jest dla właściciela o tyle wygodne, że zdejmuje z niego obowiązek pilnowania płatności od najemcy i za mieszkanie,
reagowania na zgłaszane problemy i usuwania usterek, negocjacji i rozmów
z najemcami w razie jakichkolwiek wyjaśnień. Profesjonalista znający prawo
i umowę najmu może proponować lepsze rozwiązania niż wynajmujący
i najemcy, może wprowadzać pewne standardy i łatwiej jest mu wymagać
dotrzymania zobowiązań od obu stron najmu. Zarządzanie najmem jest
dostępne na razie w największych miastach. Usługa ta jest stosunkowo
kosztowna – ze względu na rozproszony zasób, koszty dojazdów, złożoność
rozliczeń w różnych spółdzielniach zarządzanie najmem kosztuje od 10 do
20% miesięcznego czynszu najmu. Coraz częściej samo zarządzanie, zgodnie
z Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami, nie obejmuje znalezienia
najemcy – to leży w kompetencjach pośrednika.
Złożoność rozliczeń podatkowych, szczególnie na zasadach ogólnych, powoduje, że jest coraz większy popyt na usługi księgowe dla wynajmujących.
Konieczność dobrego zaprezentowania mieszkania w ogłoszeniu wymaga
profesjonalnych zdjęć i bardziej zaawansowanych metod prezentacji: widoki
360 stopni, spacery wideo, spacery wirtualne. Również zaprojektowanie
mieszkania w odpowiedni sposób – dobór mebli, wykończeń, oświetlenia –
jest coraz częściej spotykaną usługą. Remont i nadzór nad nim to także usługi
kupowane na rynku, coraz rzadziej wykonywane samodzielnie, zwłaszcza że
wykorzystywane technologie są coraz bardziej zaawansowane i konieczne
jest ukończenie szkolenia z zakresu ich obsługi. Nawet usługa sprzątania
może być wykonywana przez profesjonalistów, używających odpowiednich
preparatów dezynfekujących do danych powierzchni.
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Problemy
Co można zrobić, jeśli najemca przestał płacić albo nie wyprowadził się po
zakończeniu najmu? Przede wszystkim niezbędne jest szybkie reagowanie i kontakt z najemcą. W kolejnym dniu po tym, w którym powinien zostać opłacony
czynsz, należy przypomnieć najemcy o płatności – e mailem, SMS em lub w inny
przyjęty w umowie sposób, za pomocą prostego komunikatu: „Czy wszystko
w porządku? Nie ma płatności”. Każdemu zdarza się zapomnieć, a takie pytanie
wstępne otwiera drogę do rozmowy, w której najemca może powiedzieć coś
więcej o swojej sytuacji. Otwartość obu stron na rozmowę niestety często nie
jest drogą do rozwiązania poważniejszych problemów. Najemcy mający wybór,
czy płacić za najem, czy jednak kupić jedzenie, w pierwszej kolejności zaspokajają najbardziej podstawowe potrzeby i nie mają możliwości uzyskania szybkiej
pomocy. Do mieszkań komunalnych są często wieloletnie lub co najmniej kilkumiesięczne kolejki, a dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od przeszłych
dochodów i jego wysokość to najczęściej około 130 złotych.
Ryzyko
Jeśli najemca nie ma osobistych kłopotów, ale nie płaci lub nie wyprowadza
się, to jedyną drogą do odzyskania lokalu i zaległych opłat i czynszów jest
wniesienie sprawy do sądu. Niestety to oznacza – od wielu już lat – kolejne
nawarstwianie się płatności. To także około 6 miesięcy oczekiwania na pierwszy termin rozprawy, ewentualne kolejne posiedzenie i wzywanie świadków,
potem możliwość odwołania się do kolejnej instancji, oczekiwanie na uprawomocnienie się wyroku – w sumie co najmniej 2–3 lata. W tym czasie właściciel
musi płacić wszystkie należności za mieszkanie wspólnocie lub spółdzielni,
a jeśli właściciela obciążają także media, nie może on ich odciąć i przestać
opłacać – od stycznia 2018 r. jest to zagrożone sankcją z Kodeksu karnego.
Ponadto nie można wejść do wynajmowanego mieszkania, jeśli najemca
nam go nie oddał, najlepiej podpisując protokół zdawczo-odbiorczy. Lokator,
nawet jeśli nie podpisał umowy najmu, ma lokal we władaniu, a wejście oznacza naruszenie miru domowego. Najemca może także wnieść oskarżenie o:
kradzież (zginęło coś z rzeczy najemcy), nękanie (ciągłe przypominanie o płatnościach), a nawet stalking (jeśli ktoś sprawdza, czy lokator jest w lokalu, żeby
np. dostarczyć pismo procesowe, porozmawiać).
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Nierównowaga prawna to nie tylko dość silna ochrona lokatora kosztem wynajmującego, ale i widoczny w procedurach brak pomocy dla tych lokatorów:
kolejki do najmu socjalnego i komunalnego, dodatki mieszkaniowe uzależnione
od czynszów najmu w mieszkaniach komunalnych, brak innej pomocy. Długotrwałe procedury sprzyjają osobom wykorzystującym ograniczenia prawne
wobec działań właścicieli, żeby mieszkać za darmo w dobrych warunkach.

Podsumowanie
Rynkowy najem mieszkań jest coraz bardziej istotnym statystycznie zjawiskiem,
angażującym coraz większą liczbę właścicieli, najemców, nieruchomości, profesjonalistów – i pieniędzy. Każdy właściciel mieszkania staje się wynajmującym,
dopiero gdy znajdzie najemcę: bezpieczeństwo najmu, równowaga prawna obu
stron, w końcu wiedza o zasadach i powinnościach są niezbędne, żeby strony
były bezpieczne, a sam najem – przewidywalny i częściej brany pod uwagę.
Ponieważ standardy na rynku najmu nie są rozpowszechnione, a wiedza
dotycząca prawa jest niewielka, efektem są częste konflikty pomiędzy wynajmującymi a najemcami: dotyczące mebli i wyposażenia, stanu samego mieszkania, sposobu korzystania z mieszkania, odnoszenia się do siebie nawzajem,
w końcu dotyczące pieniędzy, bo koszty najmu na rynku są porównywalne
z ratami kredytu hipotecznego. Właściciele bywają za bardzo przywiązani do
wyposażenia mieszkania i nie pozwalają na żadne zmiany albo wręcz przeciwnie – meble są stare i brzydkie, a mieszkanie w nie najlepszej kondycji. Od
najemców oczekuje się lepszego zachowania niż od stałych mieszkańców, od
wynajmujących zaś tego, by się nie wtrącali albo pojawiali się natychmiast,
gdy coś przestanie działać. Niestety, często daje się dostrzec brak wzajemnego szacunku, a brak profesjonalisty obsługującego najem lub samą umowę
skłania do większej swobody postępowania.
Prowadzenie najmu wymaga od wynajmującego sporej wiedzy z najróżniejszych
dziedzin: prawa, zarządzania nieruchomościami, negocjacji, finansów i podatków, budownictwa, jak też rozmów z najróżniejszymi fachowcami. Korzystanie
z usług dla najmu sprzyja standaryzacji oraz zbieraniu danych o skali i efektywności regulacji prawnych. Obecnie brak dobrych badań i statystyk powoduje marginalizowanie i pomijanie najmu rynkowego, a to oznacza pozostawianie coraz
większej grupy wynajmujących i najemców samych sobie z ich problemami.
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WPŁYW PODMIOTOWYCH INSTRUMENTÓW
POLITYKI MIESZKANIOWEJ NA KOSZTY
UTRZYMANIA MIESZKANIA I MODEL
ZASPOKAJANIA POTRZEB
Radosław Cyran

Prowadząc pomoc publiczną w ramach polityki mieszkaniowej, należy stosować jedynie takie instrumenty wsparcia, które są efektywne, racjonalne,
ekonomicznie i społecznie uzasadnione, celowe i komplementarne z rozwiązaniami rynkowymi. Dlatego wprowadzając nowe rozwiązania w polityce
mieszkaniowej na szczeblu zarówno państwa, jak i gmin, należy właściwie ocenić zwłaszcza możliwości i siłę nabywczą poszczególnych grup gospodarstw
domowych oraz wziąć pod uwagę możliwości finansowe państwa i samorządów terytorialnych1. Polityka mieszkaniowa musi wiązać środki publiczne ze
środkami gospodarstw domowych racjonalnie i możliwie najbardziej efektywnie – uwzględniając otoczenie ekonomiczno-gospodarcze kraju i jednostek samorządu terytorialnego. Instrumenty polityki mieszkaniowej mogą
oddziaływać na wzrost popytu mieszkaniowego, podaż mieszkań na rynku
oraz na wysokość kosztów utrzymania mieszkania. Mogą to być interwencje
o charakterze przedmiotowym lub podmiotowym.
Jednym z istotniejszych problemów polskiego mieszkalnictwa jest niewielki
udział dostępnych czynszowo mieszkań na wynajem. Dlatego istotne jest
wsparcie gospodarstw domowych, które ze względu na niewystarczające
dochody rozporządzalne nie są w stanie zrealizować potrzeb mieszkaniowych
nie tylko przez nabycie prawa własności do nieruchomości, ale także przez rynkowy najem mieszkania. Instrumentami wsparcia użytkowników w fazie eksploatacji mieszkania, które znacznie obniżają koszty utrzymania mieszkania, są:

1 Miles M.E., Berens G., Weiss M.A. (2000), Real Estate Development, Principles and Process, Urban Land Institute,
Washington
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•
•

system dodatków mieszkaniowych2 i dodatków energetycznych3;
wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku dopłaty do czynszu najmu4.

Wymienione formy pomocowe mają charakter podmiotowy, co oznacza, że
pomoc kierowana jest do tych gospodarstw domowych, które spełniają określone kryteria, szczególnie dochodowe.
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy. Przeznaczony on
jest dla użytkownika mieszkania bez względu na posiadany tytuł prawny do
lokalu. Aby jednak otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać łącznie dwa kryteria – mieć odpowiednio niski dochód oraz użytkować lokal
o powierzchni użytkowej adekwatnej do liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatek mieszkaniowy przysługuje bowiem osobom, jeżeli średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie do 1925 zł)5 i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie do 1375 zł na osobę) obowiązującej w dniu
złożenia wniosku. Z kolei normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania
w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 – dla jednej osoby, 40 m2 – dla dwóch osób, 45 m2 – dla trzech
osób, 55 m2 – dla czterech osób, 65 m2 – dla pięciu osób, 70 m2 – dla sześciu
osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu
o 5 m2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jednak, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% – pod warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
W polskim modelu systemu dodatków mieszkaniowych użytkownik mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych związanych
z utrzymaniem mieszkania na poziomie:
2 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
3 Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).
4 Ustawa z dnia 20 lipca 2019 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r., poz. 1540.).
5 Według stanu na koniec marca 2019 r.
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•
•
•

15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie dwu-, trzyi czteroosobowym;
10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie pięcioosobowym i większym.

Jeśli jednak średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, to do obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje
się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
•
•
•

20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie dwu-, trzyi czterosobowym;
12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie pięcioosobowym i większym.

Ponadto jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego jest wyższy od dopuszczalnego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, to należny dodatek mieszkaniowy
obniża się o tę kwotę.
Wydatkami kwalifikowalnymi do dodatku mieszkaniowego są następujące
świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku
z zajmowaniem mieszkania: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej lub zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
albo odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz wydatek stanowiący
podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, to do wydatków przyjmowanych do
obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się wydatki, które w wypadku najmu
lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do
wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy, i opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład
tego zasobu. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może
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przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% rzeczywistych wydatków ponoszonych za
lokal mieszkalny, jeśli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, chyba że rada gminy w uchwale podwyższy lub obniży, nie więcej
jednak niż o 20 punktów procentowych, wskazane wskaźniki. W praktyce gminy
nie ingerują w ustawową wysokość dodatku mieszkaniowego – do 70% wydatków.
Dodatek mieszkaniowy jest instrumentem, który ma motywować użytkowników do bieżącego ponoszenia wydatków mieszkaniowych, gdyż w wypadku
stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na
bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się decyzją administracyjną do czasu uregulowania zaległości, a jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od
dnia wydania decyzji, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
Z analizy liczbowej systemu dodatków mieszkaniowych w Polsce wynika,
że w latach 2013–2017 o 25,5% zmniejszyła się liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych, a o 24% – łączna kwota dodatków mieszkaniowych.
Maleje zatem obciążenie budżetów gmin z tytułu konieczności wypłat tego
typu świadczenia. W tym samym okresie zasób mieszkaniowy powiększył
się o 4,2%. Przy założeniu, że użytkownicy lokali nieprzerwanie korzystają
z dodatków mieszkaniowych w ciągu roku, to tą formą pomocy objęto co
najmniej 2,1% gospodarstw domowych. W skrajnej sytuacji, jeśli założyć, że
dodatek mieszkaniowy wypłacany był jedynie przez sześć miesięcy, odsetek
korzystających mógł wynieść do 4,2% ogółu mieszkań w zasobie.
Tabela 1. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w Polsce w latach 2013–2017
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

4 872 608

4 738 461

4 381 730

3 994 300

3 627 680

Dynamika (2013 rok = 100)

100

97,2

89,9

82,0

74,5

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł)

982 272 977 970 983 910 894 441 884 817 175 474 746 760 210

Dynamika (2013 rok = 100)

100

98,9

91,1

83,2

76,0

Zasób mieszkaniowy ogółem 13 852 896

13 983 039

14 119 452

14 272 010

14 439 777

Dynamika (2013 rok = 100)

100,0

100,9

101,9

103,0

104,2

Udział mieszkań z dodatkami

2,9%

2,8%

2,6%

2,3%

2,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Najwięcej dodatków, około 40%, wypłacanych jest najemcom zasobu mieszkaniowego gminy. W latach 2013–2017 liczba wypłacanych dodatków zmalała
jednak o blisko 24% przy jednoczesnym zmniejszeniu się w latach 2013–2016
liczby mieszkań w zasobie gminy o jedynie 7,1%. Spadł zatem odsetek najemców korzystających z pomocy podmiotowej (z 17,3% w 2013 roku do 15,4%
w 2016 roku), co wynikało z jednej strony z rosnących dochodów najemców,
a z drugiej strony z najmowania mieszkania o powierzchni ponadnormatywnej albo posiadania zaległości w opłatach. Trzeba mieć na uwadze, że lokale
komunalne wynajmowane są na czas nieoznaczony, a weryfikacja dochodów
najemców możliwa jest jedynie przy wskazaniu lokalu. W kolejnych latach
gmina nie ma już możliwości weryfikowania dochodów najemców, dlatego
część lokali zajmowana jest obecnie przez najemców o średnich dochodach,
które przekraczają dopuszczalny próg dochodowy umożliwiający im ubieganie się o dodatek mieszkaniowy. Ponadto niewielki odsetek najemców socjalnych korzysta z tej formy wsparcia, mimo spełniania kryterium dochodowego
i powierzchniowego. Wynika to, niestety, z zaległości czynszowych. W wielu
gminach za lokale socjalne wpływy czynszowe stanowią często 5–10% przypisu czynszowego. Średni dodatek mieszkaniowy w 2017 roku wynosił w tym
zasobie 211 zł miesięcznie.
Tabela 2. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych do zasobu mieszkaniowego gmin
w Polsce w latach 2013–2017
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych

1 935 560

1 894 134

1 743 993

1 606 759

1 474 512

Dynamika (2013 rok = 100)

100

97,9

90,1

83,0

76,2

Udział liczby dodatków wypłacanych w zasobie gminy w
dodatkach ogółem

39,7%

40,0%

39,8%

40,2%

40,6%

Udział zasobu gminy w zasobie
ogółem

6,7%

b.d.

6,3%

6,1%

b.d.

Liczba lokali w zasobie gminy

934 863

b.d.

886 667

868 517

b.d.

Dynamika (2013 rok = 100)

100

b.d.

94,8

92,9

b.d.

Średni dodatek mieszkaniowy
(w zł)

214

214

211

211

211

Udział mieszkań z dodatkami

17,3%

b.d.

16,4%

15,4%

b.d.

b.d. – brak danych, podgrupa „zasoby mieszkaniowe wg. form własności” zasilana jest z częstotliwością co 2 lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Kolejnym zasobem, do którego trafia duża liczba dodatków mieszkaniowych,
to mieszkania należące do spółdzielni mieszkaniowych. Na koniec 2017 roku
trafiło tam 26,7% ogółu dodatków, ale w porównaniu z 2013 rokiem liczba
wypłacanych dodatków zmniejszyła się o 34%, choć zasób mieszkaniowy
spółdzielni mieszkaniowych zmniejszył się w latach 2013–2016 o 7,8%. Spadł
zatem odsetek gospodarstw domowych, które korzystały z tej formy pomocy
podmiotowej (z 5,4% w 2013 roku do 4,4% w 2016 roku – przy założeniu ciągłości świadczenia w ciągu roku), co wynikało z rosnących dochodów użytkowników lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, spółdzielczym
własnościowym prawem do lokalu lub prawem najmu. Średni dodatek mieszkaniowy w 2017 roku wynosił w tym zasobie 187 zł miesięcznie.
Tabela 3. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce w latach 2013–2017
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych

1 468 124

1 388 391

1 219 399

1 094 108

968 881

Dynamika (2013 rok = 100)

100

94,6

83,1

74,5

66,0

Udział liczby dodatków wypłacanych w zasobie spółdzielni
mieszkaniowych w dodatkach
ogółem

30,1%

29,3%

27,8%

27,4%

26,7%

Udział zasobu spółdzielni
mieszkaniowych w zasobie
ogółem

16,2%

b.d.

15,5%

14,5%

b.d.

Liczba lokali w zasobie spółdzielni mieszkaniowych

2 248 625

b.d.

2 185 387

2 073 935

b.d.

Dynamika (2013 rok = 100)

100

b.d.

97,2

92,2

b.d.

Średni dodatek mieszkaniowy

185

189

188

187

187

Udział mieszkań z dodatkami

5,4%

b.d.

4,6%

4,4%

b.d.

b.d. – brak danych, podgrupa „zasoby mieszkaniowe wg. form własności” zasilana jest z częstotliwością co 2 lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Około 13% dodatków mieszkaniowych trafiło do właścicieli prywatnych lokali
w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Mimo zwiększenia się w latach 2013–
2016 liczby tych lokali o blisko 15% znacznie zmalała liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych (w latach 2013–2017 o 21,6%). Odsetek mieszkań, które wsparto
dodatkiem mieszkaniowym, obniżył się z 2,1% w 2013 roku do 1,5% w 2016 roku,
co wynikało z rosnących dochodów użytkowników tych lokali. Średni dodatek
mieszkaniowy w 2017 roku wynosił w tym zasobie 185 zł miesięcznie.
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Tabela 4. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych właścicielom prywatnym we wspólnotach mieszkaniowych w Polsce w latach 2013–2017
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych

626 948

625 954

571 541

530 284

491 634

Dynamika (2013 rok = 100)

100

99,8

91,2

84,6

78,4

13,2%

13,0%

13,3%

13,6%

Udział liczby dodatków wypłaca- 12,9%
nych właścicielom prywatnym
we wspólnotach mieszkaniowych w dodatkach ogółem
Udział mieszkań prywatnych
we wspólnotach mieszkaniowych w zasobie ogółem

18,2%

b.d.

19,3%

20,3%

b.d.

Liczba lokali należących do
właścicieli prywatnych we
wspólnotach mieszkaniowych

2 523 692

b.d.

2 727 779

2 896 622

b.d.

Dynamika (2013 rok = 100)

100

b.d.

108,1

114,8

b.d.

Średni dodatek mieszkaniowy

181

185

184

183

185

Udział mieszkań z dodatkami

2,1%

b.d.

1,7%

1,5%

b.d.

b.d. – brak danych, podgrupa „zasoby mieszkaniowe wg. form własności” zasilana jest z częstotliwością co 2 lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2017 roku 11% wypłaconych dodatków trafiło do właścicieli prywatnych
mieszkań poza wspólnotami mieszkaniowymi (własność domów jednorodzinnych). Mimo zwiększenia się w latach 2013–2016 liczby tych mieszkań
o blisko 4% znacznie zmalała liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych
(o 16,4% w latach 2013–2017), co wynikało z rosnących dochodów właścicieli
mieszkań oraz użytkowania mieszkania o powierzchni ponadnormatywnej.
Jedynie około 0,5% mieszkań tego typu korzystało z tej formy dopłat. Średni
dodatek mieszkaniowy w 2017 roku wynosił w tym zasobie 242 zł miesięcznie.
Tabela 5. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych właścicielom prywatnym (bez
wspólnot mieszkaniowych) w Polsce w latach 2013–2017
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych

479 230

482 024

478 385

434 055

400 570

Dynamika (2013 rok = 100)

100

100,6

99,8

90,6

83,6

Udział liczby dodatków wypłacanych właścicielom prywatnym w
dodatkach ogółem

9,8%

10,2%

10,9%

10,9%

11,0%

Udział mieszkań w zasobie ogółem

56,9%

b.d.

57,2%

57,5%

b.d.

Liczba lokali w zasobie prywatnym

7 889 084

b.d.

8 076 327

8 200 535

b.d.
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Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Dynamika (2013 rok = 100)

100

b.d.

102,4

103,9

b.d.

Średni dodatek mieszkaniowy

218

224

227

233

242

Udział mieszkań z dodatkami

0,5%

b.d.

0,5%

0,4%

b.d.

b.d. – brak danych, podgrupa „zasoby mieszkaniowe wg. form własności” zasilana jest zęstotliwością co 2 lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2017 roku 2% wypłaconych dodatków trafiło również do najemców lokali
w zasobie mieszkaniowym towarzystw budownictwa społecznego. Mimo
zwiększenia się w latach 2013–2016 liczby tych mieszkań o 6,7% pula wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2013–2017 zmalała o ponad
25%, co wynikało głównie z rosnących dochodów najemców lokali, w mniejszym zaś stopniu z użytkowania mieszkania o powierzchni ponadnormatywnej. Zmalał zatem z 8,9% do 6,7% odsetek mieszkań wspartych dopłatami
do kosztów utrzymania najmowanego mieszkania. Średni dodatek mieszkaniowy w 2017 roku był najwyższy w relacji do innych typów zasobów i wynosił
średnio 249 zł miesięcznie.
Tabela 6. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych najemcom w zasobie mieszkaniowym towarzystw budownictwa społecznego w Polsce w latach 2013–2017
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych

98 036

95 024

89 077

79 060

73 003

Dynamika (2013 rok = 100)

100

96,9

90,9

80,6

74,5

Udział liczby dodatków wypłacanych najemcom mieszkań
towarzystw budownictwa społecznego w dodatkach ogółem

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Udział mieszkań towarzystw
budownictwa społecznego w
zasobie ogółem

0,7%

b.d.

0,7%

0,7%

b.d.

Liczba lokali w towarzystwach
budownictwa społecznego

92 066

b.d.

96 850

98 221

b.d.

Dynamika (2013= rok = 100)

100

b.d.

105,2

106,7

b.d.

Średni dodatek mieszkaniowy

240

250

250

245

249

Udział mieszkań z dodatkami

8,9%

b.d.

7,7%

6,7%

b.d.

b.d. – brak danych, podgrupa „zasoby mieszkaniowe wg. form własności” zasilana jest z częstotliwością co 2 lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Reasumując, w ostatnich latach maleje liczba mieszkań objętych pomocą podmiotową w formie dodatków mieszkaniowych, w głównej mierze w wyniku
rosnących dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Maleje zatem
obciążenie budżetów gmin z wypłat tego typu wsparcia dla użytkowników mieszkań. Rodzi to potencjalną możliwość wsparcia w ramach budżetu danej gminy
innych inicjatywach w obszarze lokalnej polityki mieszkaniowej, np. zwiększenia nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, skali budownictwa
komunalnego, rozwoju spółek towarzystw budownictwa społecznego.
Dodatkowym instrumentem pomocowym dla użytkowników mieszkań jest zryczałtowany dodatek energetyczny, który jest przyznawany od 1 stycznia 2014 roku
i dotyczy odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30%
iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej
dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie
z Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 30
kwietnia 2019 roku wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:
•
•
•

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie;
dla gospodarstw składających się z dwóch do czterech osób – 15,77 zł miesięcznie;
dla gospodarstw składających się z co najmniej pięciu osób – 18,92 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10
każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Trzecim instrumentem pomocy podmiotowej realizowanej w ramach polityki
mieszkaniowej na szczeblu państwa są od 1 stycznia 2019 roku dopłaty do
czynszu najmu lokalu mieszkalnego. Obecnie potrzebę mieszkaniową w formie najmu mieszkania można zrealizować przez:
•

formę rynkową w zasobie prywatnym, najczęściej w lokalach w budynkach
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, przy czynszu ryn-
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•
•
•

•

kowym w dużych miastach na poziomie 8–12% wartości odtworzeniowej;
formę rynkową w zasobie Funduszu Mieszkań na Wynajem, przy czynszu
zbliżonym do rynkowego, a oferta dostępna jest jedynie na terenie największych aglomeracji;
formę regulowaną w zasobie towarzystw budownictwa społecznego, przy
czynszu ekonomicznym do 4% lub 5% wartości odtworzeniowej;
formę komunalną i socjalną w zasobie mieszkaniowym gminy – przez
najem lokalu na czas nieoznaczony przy czynszu na poziomie 1–3% wartości odtworzeniowej oraz najem socjalny lokalu przy czynszu na poziomie 0,3–1% wartości odtworzeniowej;
formę najmu instytucjonalnego w ramach programu Mieszkanie+ przez
najem z opcją wykupu mieszkania (około 7–11% wartości odtworzeniowej) lub przez najem bez opcji wykupu mieszkania (około 5% wartości
odtworzeniowej).

W miejscowościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców oferta mieszkań na
wynajem jest ograniczona. W miastach tych inwestycji nie realizował Fundusz
Mieszkań na Wynajem, a w wielu ośrodkach miejskich nie ma również aktywnie działających podmiotów w formie towarzystw budownictwa społecznego.
Rynek najmu w wielu lokalizacjach oparty jest zatem wyłącznie na ofercie rynkowej. Na 380 powiatów w Polsce zasoby społecznych mieszkań na wynajem,
wybudowanych głównie w ramach inwestycji towarzystw budownictwa społecznego, zlokalizowane są jedynie w 202 powiatach (53%), a w 178 powiatach
w ogóle nie występują (47%)6. W miastach bez oferty towarzystw budownictwa
społecznego luka najmu mieszkań zawiera się między ofertą najmu publicznego w formie najmu lokalu komunalnego a ofertą rynkową. Luka ta powinna
być wypełniona przez ofertę inwestycyjną w formule Mieszkania+ z komplementarnym programem dopłat do czynszu najmu („Mieszkanie na start”).
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania dopłaty
mogą być udzielone najemcy, jeśli w dniu złożenia wniosku o dopłaty nie jest:

6 Por. ekspertyzę: R. Cyran, Analiza, w której rozważone zostaną najważniejsze rządowe programy wspierania rozwoju
mieszkalnictwa i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz możliwości finansowania w ramach tych programów, lub poprzez ich stosowną modyfikację, lub też poprzez wprowadzenie nowych programów mieszkaniowych, funkcjonowania społecznych agencji najmu w Polsce, przygotowaną w ramach projektu „Społeczne Agencje Najmu jako
instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu Innowacje Społeczne zgodnie z umową nr/IS-2/62/NCBR/2015, s. 83–84.
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•
•
•

właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;
osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub
dom jednorodzinny;
właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w wypadku
zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

W wypadku najemcy, który w dniu złożenia wniosku o dopłaty jest najemcą
lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz
lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 roku, o których
mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub któremu w dniu złożenia wniosku
o dopłaty przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, warunkiem udzielenia
dopłat jest zobowiązanie się najemcy do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
Dopłaty mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa
domowego nie przekracza – w wypadku gospodarstw domowych jednoosobowych 60%, a w wypadku pozostałych gospodarstw domowych 60% zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę
w gospodarstwie domowym – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego7. Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa
domowego pod uwagę bierze się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku kalendarzowym.
Dodatkowo rada gminy musi określić w uchwale zasady przeprowadzania
naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa
i zasady przeprowadzania oceny punktowej, a także maksymalną wysokość
miesięcznego dochodu gospodarstwa.
7 Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku wyniosło ono 4585,03 zł (M.P. z 2019. r., poz. 154).
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Dopłaty będą udzielane, jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb
mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 12
miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Ponadto mieszkanie
nie może wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu
mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dopłaty mogą być udzielone,
jeżeli w związku z inwestycją mieszkaniową została zawarta umowa między
inwestorem realizującym tę inwestycję a gminą lub spółką gminy właściwą
miejscowo dla tej inwestycji, w której wskazano m.in. liczbę i strukturę mieszkań
oraz minimalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego,
który potwierdza posiadanie przez najemcę zdolności czynszowej.
Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się maksymalnie
przez okres 15 lat, co roku jednak najemca ma obowiązek składać oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Miesięczna wysokość
dopłaty jest równa jednej dwunastej kwoty iloczynu średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej
mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%. Powierzchnia
normatywna mieszkania wynosi 20 m2 w wypadku gospodarstw domowych
jednoosobowych i ulega zwiększeniu o 15 m2 dla każdej dodatkowej osoby
w gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że powierzchnia normatywna
mieszkania nie może być większa od powierzchni użytkowej mieszkania.
W tabeli 7 zaprezentowano – według stanu na pierwszy kwartał 2019 roku –
wysokości dopłat dla poszczególnych gmin.
Tabela 7. Wysokość dopłat do czynszu najmu lokalu w pierwszym kwartale 2019 roku
Wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1
m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Miesięczna
wysokość
dopłaty za
1 m2 (zł)

Maksymalna wysokość dopłat ze względu
na wielkość gospodarstwa domowego (zł)
jedna
osoba
20 m2

dwie
osoby
35 m2

trzy
osoby
50 m2

cztery
osoby
65 m2

Wrocław

4 977

7,47

149

261

373

485

gminy sąsiadujące

4 348,75

6,52

130

228

326

424

województwo dolnośląskie

3 720,5

5,58

112

195

279

363

182

Bydgoszcz

4 401

6,60

132

231

330

429

gminy sąsiadujące

3 866,75

5,80

116

203

290

377

Toruń

4 401

6,60

132

231

330

429

gminy sąsiadujące

38 66,75

5,80

116

203

290

377

województwo kujawsko-pomorskie

3 332,5

5,00

100

175

250

325

Lublin

4 316,7

6,48

130

227

324

421

gminy sąsiadujące

3 926,19

5,89

118

206

294

383

województwo lubelskie

3 535,68

5,30

106

186

265

345

Gorzów Wielkopolski

4 018,5

6,03

121

211

301

392

gminy sąsiadujące

3 891,25

5,84

117

204

292

379

Zielona Góra

4 018,5

6,03

121

211

301

392

gminy sąsiadujące

3 891,25

5,84

117

204

292

379

województwo lubuskie

3 764

5,65

113

198

282

367

Łódź

3 940

5,91

118

207

296

384

gminy sąsiadujące

3 652,25

5,48

110

192

274

356

województwo łódzkie

3 364,5

5,05

101

177

252

328

Kraków

4 783,5

7,18

144

251

359

466

gminy sąsiadujące

4 410,75

6,62

132

232

331

430

województwo małopolskie

4 038

6,06

121

212

303

394

Warszawa

6 129,63

9,19

184

322

460

598

gminy sąsiadujące

4 494,19

6,74

135

236

337

438

województwo mazowieckie

3 745,16

5,62

112

197

281

365

Opole

3 892,17

5,84

117

204

292

379

gminy sąsiadujące

3 363,39

5,05

101

177

252

328

województwo opolskie

2 834,61

4,25

85

149

213

276

Rzeszów

4 414

6,62

132

232

331

430

gminy sąsiadujące

3 854,75

5,78

116

202

289

376

województwo podkarpackie

3 295,5

4,94

99

173

247

321

Białystok

4 195

6,29

126

220

315

409

gminy sąsiadujące

3 923,75

5,89

118

206

294

383

województwo podlaskie

3 652,5

5,48

110

192

274

356

Gdańsk

4 966

7,45

149

261

372

484

183

4 625

6,94

139

243

347

451

województwo pomorskie 4 284

gminy sąsiadujące

6,43

129

225

321

418

Katowice

4 344

6,52

130

228

326

424

gminy sąsiadujące

4 032,5

6,05

121

212

302

393

województwo śląskie

3 721

5,58

112

195

279

363

Kielce

4 409,45

6,61

132

231

331

430

gminy sąsiadujące

3 933,2

5,90

118

206

295

383

województwo świętokrzyskie

3 456,96

5,19

104

181

259

337

Olsztyn

4 433

6,65

133

233

332

432

gminy sąsiadujące

4 084

6,13

123

214

306

398

województwo warmińsko-mazurskie

3 735

5,60

112

196

280

364

Poznań

5 427

8,14

163

285

407

529

gminy sąsiadujące

3 931,2

5,90

118

206

295

383

województwo wielkopolskie

3 276

4,91

98

172

246

319

Szczecin

4 247

6,37

127

223

319

414

gminy sąsiadujące

3 944

5,92

118

207

296

385

województwo zachodniopomorskie

3 641

5,46

109

191

273

355

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza atrakcyjności i efektywności programu dopłat do czynszów najmu na
tle innych możliwych form zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zostanie
przeprowadzona na podstawie oferty utworzonej w celu realizacji inwestycji
w ramach programu Mieszkanie+ spółki celowej MDR Katowice Sp. z o.o., utworzonej przez PFR Nieruchomości oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. (KTBS). W ramach oferty w trzecim kwartale 2020 roku
oddanych będzie na wynajem 513 mieszkań. Najemcy będą mogli zawrzeć
umowę najmu na czas oznaczony z opcją, czyli z prawem najemcy do nabycia
prawa własności mieszkania, lub umowę najmu na czas oznaczony bez opcji,
czyli bez prawa najemcy do nabycia prawa własności mieszkania. Umowy będą
zawierane na czas określony. Umowę najmu instytucjonalnego bez opcji można
zawrzeć na okres minimalny 24 miesięcy, a umowę najmu instytucjonalnego
z dojściem do własności – na wybrany z czterech okresów: 30, 25, 20 lub 15 lat.
Kaucja może wynosić do sześciokrotności miesięcznego czynszu.
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Tabela 8. Wysokość czynszu najmu w ramach inwestycji MDR Katowice Sp. z o.o.
Typ mieszkania

Najem bez opcji

Najem z opcją
30 lat

25 lat

20 lat

15 lat

dwupokojowe
35,9–53,3 m2

20,70

27,12

29,65

33,53

40,10

trzypokojowe
52–80,9 m2

19,50

26,51

29,00

32,75

39,20

czteropokojowe
71,5–94,5 m2

19,50

26,42

28,85

32,65

39,05

Źródło: Informator Programu Mieszkanie Plus w Katowicach – http://tbs.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/09/
Informator_mieszkanie_plus_katowice-8.pdf [dostęp: 20.03.2019].

Dodatkowo najemcy będą ponosić koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w wysokości 5,50 zł/m2 oraz za media w lokalu (centralne
ogrzewanie, zimna i ciepła woda, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci,
energia elektryczna). Założono, że wydatki na mieszkanie nie powinny przekraczać 40% ogólnych wydatków gospodarstwa domowego.
W 2019 roku limity dochodowe (netto) wynoszą:
•
•
•
•
•
•

dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 2 751,02 zł;
dla dwuosobowego gospodarstwa domowego – 4 126,53 zł;
dla trzyosobowego gospodarstwa domowego – 5 502,04 zł;
dla czteroosobowego gospodarstwa domowego – 6 877,55 zł;
dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego – 8 253,05 zł;
dla sześcioosobowego gospodarstwa domowego – 9 628,56 zł.

Rozpatrując jednoosobowe gospodarstwo domowe, które najmie najmniejsze możliwe mieszkanie z inwestycji – 35,9 m2 – w formie najmu bez opcji,
stwierdzimy, że czynsz najmu wyniesie: 20,70 zł/m2 x 35,9 m2 = 743,13 zł.
Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 2 751,02 zł i niższego niż 1 818 zł. Wtedy dopłata do czynszu (do 20
m2) wyniesie 130 zł, co oznacza dla najemcy realny koszt najmu na poziomie
613,13 zł, a czynsz efektywny wyniesie 17,08 zł/m2. Żeby starać się o dodatek mieszkaniowy, najemca musiałby osiągać dochód nie wyższy niż 1 925 zł.
Wynika z tego, że w zasadzie trudno będzie skorzystać w tym wypadku jednocześnie z dwóch instrumentów pomocowych obniżających koszty związane
z realizacją potrzeb mieszkaniowych w formie najmu.
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Gdyby jednoosobowe gospodarstwo domowe chciało nająć przedmiotowe
mieszkanie w formie najmu z dojściem do własności po 15 latach, wówczas
czynsz najmu wyniesie: 40,10 zł/m2 x 35,9 m2 = 1 439,59 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 2 751,02 zł
i niższego niż 2 514 zł. Wtedy dopłata do czynszu (do 20 m2) wyniesie 130 zł,
co oznacza dla najemcy realny koszt najmu na poziomie 1 309,59 zł, a czynsz
efektywny wyniesie 36,48 zł/m2. Chcąc starać się o dodatek mieszkaniowy,
najemca musiałby osiągać dochód nie wyższy niż 1 925 zł. Wynika z tego, że
osoby z taką umową najmu muszą mieć dochody na tyle wysokie, aby mieć
zdolność czynszową do wnoszenia dwukrotnie wyższego czynszu w stosunku do umowy najmu bez opcji, co z kolei praktycznie wyklucza tę grupę
z dopłat do czynszu oraz aplikowania o dodatek mieszkaniowy. W wypadku
osób, które chcą zawrzeć umowę najmu z dojściem do własności po 30 latach,
czynsz najmu wyniesie: 27,12 zł/m2 x 35,9 m2 = 973,61 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 2 751,02 zł
i niższego niż 2 048 zł. Wtedy dopłata do czynszu (do 20 m2) wyniesie 130 zł,
co oznacza dla najemcy realny koszt najmu na poziomie 843,61 zł, a czynsz
efektywny wyniesie 23,50 zł/m2. Żeby starać się o dodatek mieszkaniowy,
najemca musiałby osiągać dochód nie wyższy niż 1 925 zł. Osoby z taką
umową najmu mogą zatem ubiegać się o dopłatę do czynszu, ale nie będą się
kwalifikowały do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Rozpatrując dwuosobowe gospodarstwo domowe, które najmie najmniejsze
możliwe mieszkanie dwupokojowe – 35,9 m2 – w formie najmu bez opcji,
stwierdzimy, że czynsz najmu wyniesie: 20,70 zł/m2 x 35,9 m2 = 743,13 zł. Aby
najemca uzyskał dopłatę do czynszu, gospodarstwo domowe nie może osiągać dochodu wyższego niż 4 126,53 zł i niższego niż 2 498 zł. Wtedy dopłata
do czynszu (do 35 m2) wyniesie 228 zł, co oznacza dla najemcy realny koszt
najmu na poziomie 515,13 zł, a czynsz efektywny wyniesie 14,35 zł/m2. Chcąc
starać się o dodatek mieszkaniowy, gospodarstwo domowe musiałoby osiągać dochód nie wyższy niż 2 750 zł. Wynika z tego, że w zasadzie trudno będzie
również i w tym wypadku skorzystać jednocześnie z dwóch instrumentów
pomocowych obniżających koszty związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych w formie najmu.
Gdyby dwuosobowe gospodarstwo domowe chciało nająć przedmiotowe
mieszkanie w formie najmu z dojściem do własności po 15 latach, wówczas
czynsz najmu wyniesie: 40,10 zł/m2 x 35,9 m2 = 1 439,59 zł. Żeby najemca uzy-
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skał dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 4 126,53 zł
i niższego niż 3 194 zł. Wtedy dopłata do czynszu (do 35 m2) wyniesie 228 zł,
co oznacza dla najemcy realny koszt najmu na poziomie 1 211,59 zł, a czynsz
efektywny wyniesie 33,75 zł/m2. Aby starać się o dodatek mieszkaniowy,
najemca musiałby osiągać dochód nie wyższy niż 2 750 zł. Osoby te mogą
zatem otrzymać dopłatę do czynszu, ale nie będą spełniać kryterium dochodowego na dodatek mieszkaniowy. W wypadku osób, które chcą zawrzeć
umowę najmu z dojściem do własności po 30 latach, czynsz najmu wyniesie:
27,12 zł/m2 x 35,9 m2 = 973,61 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu,
nie może osiągać dochodu wyższego niż 4 126,53 zł i niższego niż 2 728 zł.
Wtedy dopłata do czynszu (do 35 m2) wyniesie 228 zł, co oznacza dla najemcy
realny koszt najmu na poziomie 745,61 zł, a czynsz efektywny wyniesie 20,77
zł/m2. Chcąc starać się o dodatek mieszkaniowy, najemca musiałby osiągać
dochód nie wyższy niż 2 750 zł. Osoby z taką umową najmu mogą zatem ubiegać się o dopłatę do czynszu, ale nie będą kwalifikowały się na otrzymanie
dodatku mieszkaniowego.
Rozpatrując trzyosobowe gospodarstwo domowe, które najmie najmniejsze
możliwe mieszkanie trzypokojowe w tej inwestycji – 52 m2 – w formie najmu
bez opcji, stwierdzimy, że czynsz najmu wyniesie: 19,50/m2 x 52 m2 = 1 014 zł.
Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, gospodarstwo domowe nie może
osiągać dochodu wyższego niż 5 502,04 zł i niższego niż 3 516 zł. Wtedy
dopłata do czynszu (do 50 m2) wyniesie 326 zł, co oznacza dla najemcy realny
koszt najmu na poziomie 688 zł, a czynsz efektywny wyniesie 13,23 zł/m2.
Żeby starać się o dodatek mieszkaniowy, gospodarstwo domowe musiałoby
osiągać dochód nie wyższy niż 4 125 zł. Wynika z tego, że dla gospodarstwa
domowego, którego łączny dochód wynosi od 3 516 zł do 4 125 zł, istnieje
możliwość ubiegania się również o dodatek mieszkaniowy.
Gdyby trzyosobowe gospodarstwo domowe chciało nająć przedmiotowe
mieszkanie w formie najmu z dojściem do własności po 15 latach, wówczas
czynsz najmu wyniesie: 39,20 zł/m2 x 52 m2 = 2 038,40 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 5 502,04 zł
i niższego niż 4 540 zł. Wtedy dopłata do czynszu (do 50 m2) wyniesie 326 zł,
co oznacza dla najemcy realny koszt najmu na poziomie 1 712,40 zł, a czynsz
efektywny wyniesie 32,93 zł/m2. Chcąc starać się o dodatek mieszkaniowy,
najemca musiałby osiągać dochód nie wyższy niż 4 125 zł. Osoby te mogą
zatem otrzymać dopłatę do czynszu, ale nie będą spełniać kryterium na
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dodatek mieszkaniowy. W wypadku osób, które chcą zawrzeć umowę najmu
z dojściem do własności po 30 latach, czynsz najmu wyniesie: 26,51 zł/m2 x
52 m2 = 1 378,52 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 5 502,04 zł i niższego niż 3 880 zł. Wtedy dopłata
do czynszu (do 50 m2) wyniesie 326 zł, co oznacza dla najemcy realny koszt
najmu na poziomie 1 052,52 zł, a czynsz efektywny wyniesie 20,24 zł/m2.
Żeby starać się o dodatek mieszkaniowy, najemca musiałby osiągać dochód
nie wyższy niż 4 125 zł. Osoby z taką umową najmu mogą zatem ubiegać się
o dopłatę do czynszu, ale w znakomitej większości nie będą kwalifikowały się
na otrzymanie dodatku mieszkaniowego.
Rozpatrując czteroosobowe gospodarstwo domowe, które najmie mieszkanie
trzypokojowe o powierzchni 68,5 m2, stwierdzimy, że czynsz w formie najmu
bez opcji wyniesie: 19,50/m2 x 68,5 m2 = 1 301,5 zł. Aby najemca uzyskał
dopłatę do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 6 877,55 zł i niższego niż 4 467 zł. Wtedy dopłata do czynszu wyniesie 424 zł, co oznacza dla
najemcy realny koszt najmu na poziomie 877,5 zł, a czynsz efektywny wyniesie 12,81 zł/m2. Chcąc starać się o dodatek mieszkaniowy, gospodarstwo
domowe musiałoby osiągać dochód nie wyższy niż 5 500 zł. Wynika z tego,
że dla gospodarstwa domowego, którego łączny dochód wynosi od 4 468 do
5 500 zł, istnieje możliwość ubiegania się również o dodatek mieszkaniowy.
Gdyby to gospodarstwo domowe chciało nająć przedmiotowe mieszkanie
w formie najmu z dojściem do własności po 15 latach, wówczas czynsz najmu
wyniesie: 39,05 zł/m2 x 68,5 m2 = 2 674,93 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę
do czynszu, nie może osiągać dochodu wyższego niż 6 877,55 zł i niższego niż
5 816 zł. Wtedy dopłata do czynszu wyniesie 424 zł, co oznacza dla najemcy
realny koszt najmu na poziomie 2 250,93 zł, a czynsz efektywny będzie wynosił 32,86 zł/m2. Chcąc starać się o dodatek mieszkaniowy, najemca musiałby
osiągać dochód nie wyższy niż 5 500 zł. Osoby te mogą zatem otrzymać
dopłatę do czynszu, ale nie będą spełniać kryterium na dodatek mieszkaniowy. W wypadku osób, które chcą zawrzeć umowę najmu z dojściem
do własności po 30 latach, czynsz najmu wyniesie: 26,51 zł/m2 x 68,5 m2
= 1 815,94 zł. Aby najemca uzyskał dopłatę do czynszu, nie może osiągać
dochodu wyższego niż 6 877,55 zł i niższego niż 4 947 zł. Wtedy dopłata do
czynszu wyniesie 424 zł, co oznacza dla najemcy realny koszt najmu na poziomie 1 391,94 zł, a czynsz efektywny wyniesie 20,32 zł/m2. Żeby starać się
o dodatek mieszkaniowy, najemca musiałby osiągać dochód nie wyższy niż
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5 500 zł. Osoby z taką umową najmu mogą zatem ubiegać się o dopłatę do
czynszu, ale na otrzymanie dodatku mieszkaniowego będą kwalifikowały się
tylko gospodarstwa mające dochody od 4 947 do 5 500 zł.
Na podstawie przeprowadzonych symulacji można pokusić się o zestawienie
średnich opłat za lokal mieszkalny w zależności od powierzchni użytkowej mieszkania, typu zasobu, sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz liczby
osób w gospodarstwie domowym. Przyjęto do zestawienia koszty związane z:
•

•

•
•
•

najmem lokalu w towarzystwie budownictwa społecznego – w istniejącym
zasobie (czynsz do 4% wartości odtworzeniowej) i w ewentualnie nowej
inwestycji (czynsz do 5% wartości odtworzeniowej), kaucja na poziomie
dwunastokrotności czynszu, partycypacja 30%, choć w niektórych TBS
stosuje się niższy poziom partycypacji np. na poziomie 15-20%, realizując
w ten sposób lokalną politykę mieszkaniową (mieszkania dla absolwentów wyższych uczelni, osób opuszczających pieczę zastępczą itp.);
najmem lokalu w ramach programu Mieszkanie+, z dopłatą do czynszu
i bez dopłaty, w ramach najmu z opcją i bez opcji, ustawowo kaucja może
stanowić sześciokrotność czynszu, ale do zestawienia przyjęto preferencyjną trzykrotność czynszu (brak jeszcze uchwały Rady Miejskiej Katowic
w tym zakresie), opłata eksploatacyjna będzie wynosiła 5,5 zł/m2, nie
uwzględniono kosztów transakcyjnych przy przeniesieniu prawa własności po 15 lub 30 latach, gdyż w tak długim horyzoncie czasowym są trudne
do oszacowania ze względu na fakt, iż taksa notarialna naliczana jest od
wartości rynkowej przedmiotu obrotu zł/m2;
najmem rynkowym – uwzględniono koszty zarządu na poziomie 3,5 zł/m2,
najczęściej ustanawiana jest kaucja jako trzykrotność czynszu;
najmem w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem – przyjęto poziom
czynszu przy założeniu najmu przez 24 miesiące, opłata eksploatacyjna
wynosi 6 zł/m2, kaucja – jednokrotność czynszu;
zakupem prawa odrębnej własności na rynku pierwotnym i wtórnym
w 80% sfinansowanego kredytem na 15 oraz 30 lat, raty równe, oprocentowanie 3,8%, prowizja 1% powiększająca kwotę kredytu (założono przy
zakupie na rynku pierwotnym koszty zarządu na poziomie 2,5 zł/m2, na
rynku wtórnym 3,5 zł/m2).

Posłużono się miarami średnimi w Katowicach. Nie uwzględniono w zestawieniu kosztów zimnej wody i ścieków, centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
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wywozu nieczystości stałych, energii elektrycznej i gazu, przyjmując, że koszty
te są zbliżone w różnych zasobach i modelach zaspokajania potrzeb.
W wypadku zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej przez jednoosobowe
gospodarstwo domowe w lokalu o powierzchni 35,9 m2 najtańsze miesięczne koszty związane z najmem mieszkania wystąpią w towarzystwie
budownictwa społecznego i wyniosą 522,35 zł, najemca będzie jednak musiał
wnieść kaucję w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu oraz partycypację w wysokości 30% wartości odtworzeniowej lokalu. Łączny zwrotny wkład
początkowy wyniesie 53 053,20 zł, co znacznie może zmniejszyć potencjalne
zainteresowanie tą formą najmu. Ponadto obecnie nie ma w ofercie żadnego wolnego mieszkania na wynajem, mimo zasobu wynoszącego 2 239
lokali mieszkalnych8. Drugą najtańszą metodą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w formie najmu będzie najem lokalu bez opcji wykupu w ramach
inwestycji Mieszkanie+ i uzyskanie dopłaty do czynszu. W tym rozwiązaniu
miesięczne koszty związane z czynszem najmu i opłatami eksploatacyjnymi
wyniosą 810,58 zł (o 288,23 zł więcej niż w towarzystwie budownictwa społecznego), ale zwrotny wkład początkowy najmu w ramach trzymiesięcznej
kaucji wyniesie jedynie 2 229,39 zł. Wydaje się zatem, że oferta ta będzie bardziej dostępna pod względem kosztowym i podażowym dla młodych gospodarstw domowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że tańszą formą zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych w odniesieniu do miesięcznych obciążeń generowanych przez mieszkanie będzie zakup mieszkania na rynku wtórnym, sfinansowanego w 20% wkładem własnym, a w 80% kredytem hipotecznym na 30 lat.
Miesięczne koszty związane z utrzymaniem części wspólnych oraz spłata rat
kapitałowo-odsetkowych wyniosą łącznie 730,90 zł, przy czym nabywca musi
dysponować środkami na wkład własny oraz koszty transakcyjne na poziomie
36 938,20 zł, czyli znacznie wyższymi niż w wypadku najmu mieszkania z programu Mieszkanie+, ale o wiele niższymi niż w ramach najmu w towarzystwie
budownictwa społecznego. Przy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych na
rynku pierwotnym miesięczne koszty związane ze spłatą kredytu i utrzymaniem nieruchomości wspólnej będą nieco wyższe (894,77 zł) niż w wypadku
najmu bez opcji z dopłatą czynszu w programie Mieszkanie+ (810,58 zł),
ale niższe w sytuacji, gdyby najemca nie uzyskał dopłaty do czynszu, gdyż
wtedy miesięczne obciążenie w ramach Mieszkania+ wyniosłoby 940,58 zł.
Jeśli gospodarstwo domowe zdecydowałoby się na najem mieszkania z opcją
8 Informacja uzyskana w Katowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 26 marca 2019 roku.
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wykupu po 15 latach i z dopłatą do czynszu, to miesięczne koszty czynszu
i opłaty eksploatacyjnej wyniosą 1 507,04 zł, a bez dopłaty do czynszu –
1 637,04 zł, co jest ofertą porównywalną z prywatnym rynkiem mieszkań na
wynajem (1 561,65 zł), ale w czynszu najmu w programie Mieszkanie+ najemca
spłaca cenę mieszkania w comiesięcznych ratach, a w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania operator mieszkaniowy wypłaca byłemu najemcy lub jego spadkobiercom kwotę
wpłaconej przez niego części ceny zakupu mieszkania9. Z punktu widzenia
potencjalnego najemcy oferta programu Mieszkanie+ z opcją wykupu jest
korzystniejsza niż oferta rynkowa, co może w przyszłości wpłynąć na popyt
na rynku prywatnych mieszkań na wynajem, ale tylko przy dużej skali inwestycji w ramach programu Mieszkanie+ w danej gminie. Zestawiając jednak
wysokość comiesięcznych obciążeń z tytułu spłat czynszu najmu i opłaty
eksploatacyjnej przy najmie z opcją wykupu po 15 latach oraz przy zakupie
mieszkania na rynku pierwotnym z udziałem kredytu na poziomie 80% LTV,
okaże się, że oferta najmu mieszkania jest niewiele bardziej atrakcyjna, gdyż
z jednej strony przy najmie koszt miesięczny z uwzględnieniem dopłaty do
czynszu wynosi 1 507,04 zł, a przy nabyciu prawa własności koszt raty kredytu
i utrzymanie nieruchomości wspólnej kształtują się łącznie na poziomie niższym, sięgającym 1 350,44 zł, ale z drugiej strony nabywając nieruchomość na
własność, istnieje konieczność poniesienia nakładów początkowych na poziomie 44 625,40 zł. Uwzględniając różnicę w miesięcznych opłatach na poziomie 156,60 zł przez okres 15 lat, daje to kwotę 28 188 zł, co oznacza, że najem
mieszkania z opcją wykupu jest nieco tańszy od zakupu prawa własności na
rynku pierwotnym o 16 437,40 zł w okresie 15 lat, czyli o 91 zł miesięcznie, przy
prawie do nieograniczonego dysponowania własnością mieszkania w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym, co z pewnością może być dużym
atutem dla potencjalnego inwestora. Rozpatrując wariant najmu mieszkania
z opcją wykupu po 15 latach bez możliwości ubiegania się o dopłatę do czynszu, miesięczne koszty najmu są w tym wypadku wyższe od kosztów utrzymania mieszkania nabytego na rynku pierwotnym o 286,60 zł, co w okresie
15 lat daje kwotę 51 588 zł, znacznie przewyższającą wysokość wkładu własnego do kredytu oraz koszty transakcyjne (44 625,40 zł). Porównując z kolei
koszt umowy najmu z opcją wykupu po 30 latach (1 171,06 zł) ze spłatą rat
kapitałowo-odsetkowych przez 30 lat oraz kosztem utrzymania nieruchomo9 Art. 86, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017, r., poz. 1529 z
późn. zm.).
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ści wspólnych (łącznie 894,77 zł) w wypadku transakcji zakupu ekskluzywnego prawa do nieruchomości – prawa własności, zauważalny jest o 276,29 zł
wyższy koszt utrzymania mieszkania w formie najmu bez dopłaty do czynszu
i o 146,29 w wypadku pierwszych 15 lat najmu z dopłatą do czynszu. W okresie 30 lat najem bez dopłat do czynszu jest droższy o 99 464,40 zł od zakupu
mieszkania, a po uwzględnieniu wniesionego wkładu własnego i kosztów
transakcyjnych w wysokości 44 625,40 zł w wypadku najmu wydatkujemy
w okresie 30 lat o 54 839 zł więcej, aby stać się właścicielami mieszkania po
30 latach (drożej o 152 zł miesięcznie). Przy pobieraniu dopłat do czynszu przez
15 lat najem będzie i tak droższy od nabycia nieruchomości o 76 064,40 zł,
co po uwzględnieniu nakładów początkowych sprawi, że inwestycja mieszkaniowa z programu Mieszkanie+ w ogólnym rozrachunku będzie generowała
konieczność wyższych nakładów ogółem na poziomie 31 439 zł (o 87 zł miesięcznie). Najdroższą ofertą na rynku jest podaż mieszkań w ramach Funduszu
Mieszkań na Wynajem – łączny koszt to 2 133,18 zł.
Reasumując, jeśli gospodarstwo domowe chce docelowo uzyskać ekskluzywny tytuł prawny do lokalu, czyli prawo własności mieszkania, to powinno
nabyć mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym, ewentualnie przez
najem z opcją wykupu mieszkania po 15 latach. Nieopłacalny jest najem
z opcją wykupu po 30 latach. Z kolei jeżeli gospodarstwo domowe traktuje
obecnie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jako doraźną możliwość,
nie mając jeszcze sprecyzowanego poglądu, w jakiej miejscowości docelowo chce zamieszkiwać oraz w jakim modelu rodzinnym lub nierodzinnym,
powinno z pewnością wybrać najem mieszkania. Jeśli potencjalny najemca
ma zgromadzone oszczędności w kwocie 53–55 tysięcy zł, to najtańszym
wyborem będzie najem mieszkania w towarzystwie budownictwa społecznego, ale pod warunkiem pojawienia się w oferty podażowej. Jeśli gospodarstwo domowe nie ma nadwyżek finansowych, brakuje również dostępnych
mieszkań w towarzystwie budownictwa społecznego, powinno ubiegać się
o najem mieszkania bez opcji wykupu w ramach programu Mieszkanie+
i w zależności od poziomu osiąganych dochodów ewentualnie ubiegać się
o dopłatę do czynszu. Najem rynkowy w tym wypadku jest droższy (w zależności od tego, czy otrzymujemy dopłatę do czynszu, czy nie) o 92% lub 66%,
a najem w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem – o 163% lub 127%.
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Tabela 9. Najem mieszkania o powierzchni 35,9 m2 przez jednoosobowe gospodarstwo domowe
Rodzaje kosztów

Mieszkanie +

TBS

Bez dopłaty do czynszu

Z dopłatą do czynszu

Najem bez
opcji

Najem z opcją

Najem z opcją

15 lat

30 lat

Najem bez
opcji

15 lat

30 lat

Stawka czynszu za 1 m2

20,70

40,10

27,12

17,08

36,48

Czynsz najmu ogółem

743,13

1 439,59

973,61

613,13

Cena nabycia za 1 m2

x

x

x

Cena nabycia ogółem

x

x

Kapitały własne

x

Partycypacja najemcy 30%

Fundusz
Mieszkań
na Wynajem

Najem
rynkowy

4% w.o.

5% w.o.

23,50

14,55

18,42

53,42

1 309,59

843,61

522,35

661,28

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaucja

2 229,39

4 318,77

2 920,83

Koszty transakcyjne wraz z
hipoteką

x

x

Stawka na koszty zarządu/opłata
eksploatacyjna (w zł/m2)

5,50

Koszty zarządu/opłaty eksploatacyjnej ogółem

Zakup mieszkania

Rynek pierwotny

Rynek
wtórny

40

x

x

1 917,78

1 436

x

x

x

x

x

5956

4478

x

x

x

x

213 820,40

160 760,20

x

x

x

x

x

427 64,40

32 152,20

x

x

47 614,17

47 614,17

x

x

x

x

2 229,39

4 318,77

2 920,83

6 268,20

7 797,48

1 917,78

4 308

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1861

4786

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

x

x

6,00

3,50

2,50

3,50

197,45

197,45

197,45

197,45

197,45

197,45

x

x

215,40

125,65

89,75

125,65

Rata kapitałowo-odsetkowa 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

805,02

605,25

Rata kapitałowo-odsetkowa 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 260,69

947,84

Koszty nabycia ogółem z kosztami
transakcyjnymi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

44 625,40

36 938,20

Koszty utrzymania mieszkania
miesięcznie

940,58

1 637,04

1 171,06

810,58

1 507,04

1 041,06

522,35

661,28

2 133,18

1 561,65

x

x

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

894,77

730,90

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 350,44

1 073,49

Koszty początkowe ogółem

2229,39

4318,77

2920,83

2229,39

4318,77

2920,83

53 053,20

55 411,65

1917,78

4308

44 625,40

36 938,20

Źródło: Opracowanie własne.

W wypadku zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej przez dwuosobowe gospodarstwo domowe w lokalu o powierzchni 35,9 m2 najtańsze miesięczne koszty
związane z najmem mieszkania wystąpią w towarzystwie budownictwa społecznego i wyniosą 522,35 zł, najemca jednak będzie musiał wnieść kaucję
w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu oraz partycypację w wysokości 30% wartości odtworzeniowej lokalu. Łączny zwrotny wkład początkowy
wyniesie 53 053,20 zł, co znacznie może zmniejszyć potencjalne zainteresowanie tą formą najmu. Dodatkowym ograniczeniem jest brak podaży tego
typu mieszkań na rynku. Drugą najtańszą metodą zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych w formie najmu będzie najem lokalu bez opcji wykupu
w ramach inwestycji z programu Mieszkanie+ i uzyskanie dopłaty do czynszu.
W tym rozwiązaniu miesięczne koszty związane z czynszem najmu i opłatami
eksploatacyjnymi wyniosą 712,58 zł (o 190,23 zł więcej niż w towarzystwie
budownictwa społecznego), ale zwrotny wkład początkowy najemcy wyniesie jedynie 2 229,39 zł w ramach trzymiesięcznej kaucji. Wydaje się zatem, że
ta oferta będzie bardziej atrakcyjna dla młodych gospodarstw domowych
pod względem dostępności zarówno kosztowej, jak i podażowej. Tańszą
formą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w odniesieniu do miesięcznych
obciążeń generowanych przez mieszkanie będzie zakup mieszkania na rynku
wtórnym, sfinansowanego w 20% wkładem własnym, a w 80% kredytem
hipotecznym na 30 lat. Miesięczne koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz spłata rat kapitałowo-odsetkowych wyniosą 730,90 zł, przy
czym nabywca musi dysponować środkami na wkład własny i koszty transakcyjne na poziomie 36 938,20 zł, czyli znacznie wyższymi niż w wypadku
najmu mieszkania z programu Mieszkanie+, ale niższymi niż w ramach najmu
społecznego w towarzystwie budownictwa społecznego. Przy zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych na rynku pierwotnym miesięczne koszty związane
ze spłatą kredytu oraz z utrzymaniem nieruchomości wspólnej będą wyższe (894,77 zł) niż w wypadku najmu bez opcji z dopłatą czynszu w ramach
programu Mieszkanie+ (712,58 zł), ale niższe w sytuacji, gdyby najemca nie
uzyskał dopłaty do czynszu, gdyż wtedy miesięczne obciążenie w programie Mieszkanie+ wyniosłoby 940,58 zł. W wypadku zdecydowania się przez
gospodarstwo domowe na najem mieszkania z opcją wykupu po 15 latach
i z dopłatą do czynszu w ramach programu Mieszkanie+ miesięczne koszty
czynszu i opłaty eksploatacyjnej wyniosą 1409,04 zł, a bez dopłaty do czynszu
– 1 637,04 zł, co jest ofertą porównywalną z prywatnym rynkiem mieszkań
na wynajem (1 561,65 zł), ale w czynszu najmu najemca spłaca cenę mieszkania w comiesięcznych ratach. Oferta programu Mieszkanie+ z opcją wykupu
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jest zatem korzystniejsza niż oferta rynkowa. Poddając analizie porównawczej
wysokość comiesięcznych obciążeń z tytułu spłat czynszu najmu i opłaty eksploatacyjnej przy najmie z opcją wykupu po 15 latach oraz zakupie mieszkania na rynku pierwotnym z udziałem kredytu na poziomie 80% LTV, oferta
najmu mieszkania jest atrakcyjniejsza, gdyż przy najmie koszt miesięczny
z uwzględnieniem dopłaty do czynszu wynosi 1 409,04 zł, a przy nabyciu prawa własności koszt rat kredytu i utrzymanie nieruchomości wspólnej kształtuje się na poziomie 1 350,44 zł, ale przy konieczności poniesienia
nakładów początkowych na poziomie 44 625,40 zł. Uwzględniając różnicę
w miesięcznych opłatach na poziomie 58,6 zł przez okres 15 lat, daje to kwotę
10 548 zł, co oznacza, że najem mieszkania z opcją wykupu jest tańszy od zakupu
prawa własności na rynku pierwotnym o 34 077,40 zł w okresie 15 lat, czyli
o 183 zł miesięcznie. Rozpatrując wariant najmu mieszkania z opcją wykupu
po 15 latach bez możliwości ubiegania się o dopłatę do czynszu, okaże się, że
miesięczne koszty najmu są w tym wypadku wyższe od kosztów utrzymania
mieszkania nabytego na rynku pierwotnym o 286,60 zł, co w okresie 15 lat
daje kwotę 51 588 zł i przewyższa wysokość wkładu własnego do kredytu oraz
poniesione koszty transakcyjne (44 625,40 zł). Dla najemcy, którego dochody
nie kwalifikują do otrzymania dopłat do czynszu, tańszym rozwiązaniem jest
zatem nabycie mieszkania na własność. Poddając analizie porównawczej
koszty umowy najmu z opcją wykupu po 30 latach (1 171,06 zł) ze spłatą rat
kapitałowo-odsetkowych przez 30 lat oraz ponoszenia kosztów utrzymania
nieruchomości wspólnej (894,77 zł) w wypadku transakcji zakupu prawa własności, stwierdzimy, że o 276,29 zł wyższy jest koszt utrzymania mieszkania
w formie najmu bez dopłaty do czynszu i o 48,29 zł w wypadku pierwszych
15 lat najmu z dopłatą do czynszu. W okresie 30 lat najem bez dopłat do czynszu jest droższy o 99 464,40 zł od zakupu mieszkania, a po uwzględnieniu
poniesionych kosztów początkowych w wysokości 44 625,40 zł w wypadku
najmu wydatkujemy w okresie 30 lat 54 839 zł, aby stać się w przyszłości właścicielami mieszkania (drożej o 152 zł miesięcznie). W wypadku pobierania
dopłat do czynszu przez 15 lat najem będzie i tak droższy od nabycia nieruchomości o 58 424,40 zł, co po uwzględnieniu nakładów początkowych
sprawi, że inwestycja mieszkaniowa w programie Mieszkanie+ w ogólnym
rozrachunku będzie generowała konieczność ponoszenia wyższych nakładów ogółem na poziomie 13 799 zł (o 38 zł miesięcznie). Najdroższą ofertą na
rynku jest podaż mieszkań w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem – miesięczny koszt najmu wynosi 2 133,18 zł.
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Reasumując, jeżeli gospodarstwo domowe chce docelowo nabyć prawo własności mieszkania i ma dochody zbyt wysokie, aby uzyskać dopłatę do czynszu, to powinno kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym, nie
zaś przez najem z opcją wykupu mieszkania po 15 lub 30 latach w ramach
programu Mieszkanie+. Jedynie przy najmie z opcją wykupu po 15 latach
i pobieraniu przez 15 lat dopłat do czynszu oferta najmu mieszkania jest atrakcyjniejsza pod względem kosztowym od zakupu mieszkania na rynku. Gdy
jednak gospodarstwo domowe jest zainteresowane w przyszłości potencjalną
migracją, powinno rozpatrzyć najem mieszkania, przy czym jeśli potencjalny
najemca ma środki finansowe na poziomie 53–55 tysięcy zł oraz występuje podaż tego typu lokali na rynku, najtańszym wyborem będzie najem
mieszkania w towarzystwie budownictwa społecznego. W innym wypadku
najatrakcyjniejszą cenowo ofertą będzie najem mieszkania bez opcji wykupu
w ramach programu Mieszkanie+ – z dopłatą do czynszu lub bez tego wsparcia. Najem rynkowy w tym wypadku jest droższy odpowiednio o 119% lub
66%, a najem mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem również
generuje wyższe koszty, odpowiednio o 163% lub 127%.
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Tabela 10. Najem mieszkania o powierzchni 35,9 m2 przez dwuosobowe gospodarstwo domowe
Rodzaje kosztów

Mieszkanie +

TBS

Bez dopłaty do czynszu

Z dopłatą do czynszu

Najem bez
opcji

Najem z opcją

Najem z opcją

15 lat

30 lat

Najem bez
opcji

15 lat

30 lat

Stawka czynszu za 1 m2

20,70

40,10

27,12

14,35

33,75

Czynsz najmu ogółem

743,13

1 439,59

973,61

515,13

Cena nabycia za 1 m2

x

x

x

Cena nabycia ogółem

x

x

Kapitały własne

x

Partycypacja najemcy 30%

Fundusz
Mieszkań
na Wynajem

Najem
rynkowy

4% w.o.

5% w.o.

20,77

14,55

18,42

53,42

1 211,59

745,61

522,35

661,28

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaucja

2 229,39

4 318,77

2 920,83

Koszty transakcyjne wraz z
hipoteką

x

x

Stawka na koszty zarządu/opłata
eksploatacyjna (w zł/m2)

5,50

Koszty zarządu/opłaty eksploatacyjnej ogółem

Zakup mieszkania

Rynek pierwotny

Rynek
wtórny

40

x

x

1 917,78

1 436

x

x

x

x

x

5 956

4 478

x

x

x

x

213 820,40

160 760,20

x

x

x

x

x

42 764,40

32 152,20

x

x

47 614,17

47 614,17

x

x

x

x

2 229,39

4 318,77

2 920,83

6 268,20

7 797,48

1 917,78

4 308

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 861

4 786

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

x

x

6,00

3,50

2,50

3,50

197,45

197,45

197,45

197,45

197,45

197,45

x

x

215,40

125,65

89,75

125,65

Rata kapitałowo-odsetkowa 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

805,02

605,25

Rata kapitałowo-odsetkowa 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 260,69

947,84

Koszty nabycia ogółem z kosztami
transakcyjnymi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

44 625,40

36 938,20

Koszty utrzymania mieszkania
miesięcznie

940,58

1 637,04

1 171,06

712,58

1 409,04

943,06

522,35

661,28

2 133,18

1 561,65

x

x

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

894,77

730,90

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 350,44

1 073,49

Koszty początkowe ogółem

2 229,39

4 318,77

2 920,83

2 229,39

4 318,77

2 920,83

53 053,20

55 411,65

1 917,78

4 308

44 625,40

36 938,20

Źródło: Opracowanie własne.

Dla trzyosobowego gospodarstwa domowego, które chciałoby zaspokoić
potrzebę mieszkaniową w lokalu o powierzchni 52 m2, najtańsze miesięczne
koszty związane z najmem mieszkania wystąpią w towarzystwie budownictwa społecznego i będą wynosić 756,60 zł, najemca jednak będzie musiał
wnieść kaucję w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu oraz partycypację w wysokości 30% wartości odtworzeniowej lokalu. Łączny zwrotny wkład
początkowy wyniesie 78 066,80 zł, co znacznie może zmniejszyć potencjalne
zainteresowanie tą formą najmu. Dodatkowym ograniczeniem jest brak
podaży tego typu mieszkań na rynku. Drugą najtańszą metodą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w formie najmu będzie najem lokalu bez opcji
wykupu w ramach programu Mieszkanie+ i uzyskanie dopłaty do czynszu.
W tym rozwiązaniu miesięczne koszty związane z czynszem najmu i opłatami
eksploatacyjnymi wyniosą 978 zł (o 221,4 zł więcej niż w towarzystwie budownictwa społecznego), a zwrotny wkład początkowy najemcy wyniesie jedynie
3 042 zł w ramach trzymiesięcznej kaucji. Bezsprzecznie oferta ta będzie bardziej atrakcyjna dla młodych gospodarstw domowych pod względem dostępności zarówno kosztowej, jak i podażowej. Nieco droższą formą zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych w odniesieniu do miesięcznych obciążeń generowanych przez lokal mieszkalny będzie zakup mieszkania na rynku wtórnym,
sfinansowanego w 20% wkładem własnym, a w 80% kredytem hipotecznym
na 30 lat. Miesięczne koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz
spłata rat kapitałowo-odsetkowych wyniosą 1 017 zł, dodatkowo nabywca
musi dysponować środkami na wkład własny i na koszty transakcyjne na
poziomie 49 101 zł, czyli znacznie wyższymi niż w wypadku najmu mieszkania
z programu Mieszkanie+, ale niższymi niż w ramach najmu w towarzystwie
budownictwa społecznego. Przy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych na
rynku pierwotnym miesięczne koszty związane ze spłatą kredytu oraz utrzymaniem nieruchomości wspólnej będą wyższe (1 188 zł) niż w wypadku najmu
bez opcji z dopłatą czynszu w ramach programu Mieszkanie+ (978 zł), ale niższe w sytuacji, gdyby najemca nie uzyskał dopłaty do czynszu, gdyż wtedy
miesięczne obciążenie w ramach programu Mieszkanie+ wyniosłoby 1 300 zł.
W wypadku zdecydowania się przez gospodarstwo domowe na najem mieszkania z opcją wykupu po 15 latach i z dopłatą do czynszu w ramach programu
Mieszkanie+ miesięczne koszty czynszu i opłaty eksploatacyjnej wyniosą
1 998,40 zł, a bez dopłaty do czynszu – 2 324,40 zł, co jest ofertą porównywalną
z prywatnym rynkiem mieszkań na wynajem (2 158 zł), ale w czynszu najmu
najemca spłaca cenę mieszkania w comiesięcznych ratach. Oferta programu
Mieszkanie+ z opcją wykupu jest zatem korzystniejsza niż oferta rynkowa.

198

Poddając analizie porównawczej wysokość comiesięcznych obciążeń z tytułu
spłat czynszu najmu i opłaty eksploatacyjnej przy najmie z opcją wykupu po
15 latach oraz przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym z udziałem kredytu na poziomie 80% LTV i okresie spłaty 15 lat, okaże się, że oferta najmu
mieszkania jest atrakcyjniejsza, gdyż przy najmie koszt miesięczny z uwzględnieniem dopłaty do czynszu wynosi 1998,40 zł, a przy nabyciu prawa własności koszt rat kredytu i utrzymania nieruchomości wspólnej kształtuje się na
niższym poziomie i wynosi 1 787 zł, przy konieczności poniesienia nakładów
początkowych na poziomie 58 228 zł. Uwzględniając różnicę w miesięcznych
opłatach w wysokości 211,40 zł przez okres 15 lat, daje to kwotę 38 052 zł,
a po uwzględnieniu kosztów początkowych przy transakcji zakupu mieszkania okazuje się, że najem mieszkania z opcją wykupu per saldo jest tańszy od zakupu prawa własności na rynku pierwotnym o 20 176 zł w okresie
15 lat, czyli o 112 zł miesięcznie. Rozpatrując wariant najmu mieszkania z opcją
wykupu po 15 latach bez możliwości ubiegania się o dopłatę do czynszu ze
względu na wyższe dochody, miesięczne koszty najmu są w tym wypadku
wyższe od kosztów utrzymania mieszkania nabytego na rynku pierwotnym
o 537,40 zł, co w okresie 15 lat daje kwotę 96 732 zł i przewyższa wysokość
wkładu własnego do kredytu oraz poniesione koszty transakcyjne (58 228 zł).
Dla potencjalnego najemcy, którego dochody nie kwalifikują do otrzymania
dopłat do czynszu, tańszą opcją jest zatem nabycie mieszkania na własność.
Porównując koszty umowy najmu z opcją wykupu po 30 latach (1 664,52 zł)
ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych przez 30 lat oraz ponoszenia kosztów
utrzymania nieruchomości wspólnej (1 188 zł) w wypadku transakcji zakupu
prawa własności, stwierdzimy, że o 476,52 zł wyższy jest koszt utrzymania
mieszkania w formie najmu bez dopłaty do czynszu i o 150,52 zł w wypadku
pierwszych 15 lat najmu z dopłatą do czynszu. W okresie 30 lat najem bez
dopłat do czynszu jest droższy o 171 547,20 zł od zakupu mieszkania, a po
uwzględnieniu poniesionych kosztów początkowych w wysokości 58 228 zł
w przypadku najmu wydatkujemy w okresie 30 lat o 113 319,20 zł więcej,
aby stać się później właścicielami mieszkania (drożej o 134 zł miesięcznie).
W wypadku pobierania dopłat do czynszu przez 15 lat najem będzie i tak droższy od nabycia nieruchomości o 112 867,20 zł, co po uwzględnieniu nakładów
początkowych inwestycja mieszkaniowa w formie programu Mieszkanie+
w ogólnym rozrachunku będzie generowała konieczność wyższych nakładów
ogółem na poziomie 54 639,20 zł (o 151 zł miesięcznie). Najdroższą ofertą na
rynku jest podaż mieszkań w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem – miesięczny koszt najmu wynosi 3 006,12 zł.
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Reasumując, jeżeli gospodarstwo domowe chce docelowo nabyć prawo własności mieszkania i ma dochody zbyt wysokie, aby uzyskać dopłatę do czynszu, powinno kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnych, a nie przez
najem z opcją wykupu mieszkania po 15 lub 30 latach w ramach programu
Mieszkanie+. Jedynie przy najmie z opcją wykupu po 15 latach i pobieraniu
przez 15 lat dopłat do czynszu oferta najmu mieszkania jest atrakcyjniejsza
pod względem sumarycznych kosztów od zakupu mieszkania na rynku. Jeśli
jednak gospodarstwo domowe nie jest obecne zainteresowane nabyciem
mieszkania na własność, mając jednocześnie oszczędności na poziomie około
78–80 tysięcy zł, może zaspokoić potrzeby przez najem lokalu w towarzystwie
budownictwa społecznego, ale pod warunkiem istnienia podaży, lub w nieco
drożej formule, ale o potencjalnie większej dostępności – w formie najmu
mieszkania bez opcji wykupu w ramach programu Mieszkanie+ z dopłatą do
czynszu lub bez tego wsparcia. Najem rynkowy w tym wypadku jest droższy
odpowiednio o 120% lub 66%, podobnie jak najem mieszkania w ramach
Funduszu Mieszkań na Wynajem – odpowiednio o 207% lub 231%.
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Tabela 11. Najem mieszkania o powierzchni 52 m2 przez trzyosobowe gospodarstwo domowe
Rodzaje kosztów

Mieszkanie +

TBS

Bez dopłaty do czynszu

Z dopłatą do czynszu

Najem bez
opcji

Najem z opcją

Najem z opcją

15 lat

30 lat

Najem bez
opcji

15 lat

30 lat

Stawka czynszu za 1 m2

19,50

39,20

26,51

13,23

32,93

Czynsz najmu ogółem

1 014

2 038,40

1 378,52

688

Cena nabycia za 1 m2

x

x

x

Cena nabycia ogółem

x

x

Kapitały własne

x

Partycypacja najemcy 30%

Fundusz
Mieszkań
na Wynajem

Najem
rynkowy

4% w.o.

5% w.o.

20,24

14,55

18,42

51,81

1 712,40

1 052,52

756,60

957,84

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaucja

3 042

6 115,20

4 135,56

Koszty transakcyjne wraz z
hipoteką

x

x

Stawka na koszty zarządu/opłata
eksploatacyjna (w zł/m2)

5,50

Koszty zarządu/opłaty eksploatacyjnej ogółem

Zakup mieszkania

Rynek pierwotny

Rynek
wtórny

38

x

x

2 694,12

1 976

x

x

x

x

x

5 404

4 143

x

x

x

x

28 1008

21 5436

x

x

x

x

x

56 202

43 088

x

x

68 967,60

68 967,60

x

x

x

x

3 042

6 115,20

4 135,56

9 079,20

11 294,40

2 694,12

5 928

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 026

6 013

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

x

x

6,00

3,50

2,50

3,50

286

286

286

286

286

286

x

x

312

182

130

182

Rata kapitałowo-odsetkowa 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 058

835

Rata kapitałowo-odsetkowa 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 657

1 307

Koszty nabycia ogółem z kosztami
transakcyjnymi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

58 228

49 101

Koszty utrzymania mieszkania
miesięcznie

1 300

2 324,40

1 664,52

978

1 998,40

1 338,52

756,6

957,84

3 006,12

2 158

x

x

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 188

1 017

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 787

1 489

Koszty początkowe ogółem

3 042

6 115,20

4 135,56

3 042

6 115,20

4 135,56

78 066,80

80 262,00

2 694,12

5 928

58 228

49 101

Źródło: Opracowanie własne.

Dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, któremu do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych wystarczyłoby mieszkanie o powierzchni 68,5 m2,
najtańsze miesięczne koszty związane z najmem mieszkania wystąpią również w towarzystwie budownictwa społecznego (996,68 zł), ale dodatkowe
koszty zwrotne przy podpisaniu umowy najmu, związane z kaucją i partycypacją, wyniosą łącznie 102 811,71 zł, co drastycznie może wpłynąć na poziom
zainteresowania tą formą najmu. Dodatkową barierą jest brak dostępnych
mieszkań na wynajem w towarzystwie budownictwa społecznego. Drugą
najtańszą metodą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w formie najmu
będzie najem lokalu bez opcji wykupu w ramach programu Mieszkanie+
i uzyskanie dopłaty do czynszu, gdyż w takim komplementarnym rozwiązaniu
miesięczne koszty związane z czynszem najmu i opłatami eksploatacyjnymi
wyniosą 1 254,25 zł (o 257,57 zł więcej niż w towarzystwie budownictwa społecznego), a zwrotny wkład początkowy najemcy wyniesie jedynie 3 904,50 zł
w ramach trzymiesięcznej kaucji. Porównywalne miesięczne koszty związane
z utrzymaniem lokalu mieszkalnego będą w wypadku zakupu mieszkania na
rynku wtórnym, sfinansowanego w 20% wkładem własnym, a w 80% kredytem hipotecznym na 30 lat. Miesięczne koszty utrzymania części wspólnych
nieruchomości oraz spłata rat kapitałowo-odsetkowych wyniosą 1 264,75 zł,
dodatkowo nabywca będzie jednak musiał dysponować środkami na wkład
własny oraz koszty transakcyjne na poziomie 61 764 zł, czyli znacznie wyższymi niż w wypadku najmu mieszkania z programu Mieszkanie+, ale niższymi niż w ramach najmu w towarzystwie budownictwa społecznego. Przy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych na rynku pierwotnym miesięczne
koszty związane ze spłatą kredytu oraz utrzymaniem nieruchomości wspólnej będą wyższe (1 561,25 zł) niż w wypadku najmu bez opcji z dopłatą do
czynszu w ramach programu Mieszkanie+ (1 254,25 zł), ale niższe w sytuacji,
gdy najemca nie uzyska dopłaty do czynszu, gdyż wtedy miesięczne obciążenie w ramach programu Mieszkanie+ wyniosłoby 1 678,25 zł. W wypadku
zdecydowania się przez gospodarstwo domowe na najem mieszkania
z opcją wykupu po 15 latach i z dopłatą do czynszu miesięczne koszty czynszu i opłaty eksploatacyjnej wyniosą 2 627,68 zł, a bez dopłaty do czynszu –
3 051,68 zł, co w wypadku uzyskania dopłaty do czynszu jest ofertą porównywalną z prywatnym rynkiem mieszkań na wynajem (2 568,75 zł), ale w czynszu najmu najemca spłaca cenę mieszkania w comiesięcznych ratach. Oferta
programu Mieszkanie+ z opcją wykupu jest zatem korzystniejsza niż oferta
rynkowa. Porównując wysokość comiesięcznych obciążeń z tytułu spłat czynszu najmu i opłaty eksploatacyjnej przy najmie z opcją wykupu po 15 latach
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oraz przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym z udziałem kredytu na
poziomie 80% LTV i okresie spłaty 15 lat, stwierdzimy, że oferta najmu mieszkania jest atrakcyjniejsza, gdyż przy najmie koszt miesięczny z uwzględnieniem dopłaty do czynszu wynosi 2 627,68 zł, a przy nabyciu prawa własności
koszt rat kredytu i utrzymanie nieruchomości wspólnej kształtuje się na niższym poziomie i wynosi łącznie 2 348,25 zł. Trzeba jednak uwzględnić przy
transakcji kupna mieszkania nakłady początkowe na poziomie 76 086 zł.
Różnica w miesięcznych opłatach wynosi 279,43 zł, co przez okres 15 lat daje
kwotę wyższą o 50 297,40 zł, po uwzględnieniu kosztów początkowych przy
transakcji zakupu mieszkania okazuje się jednak, że najem mieszkania z opcją
wykupu per saldo jest tańszy od zakupu prawa własności o 25 788,60 zł, czyli
o 143 zł miesięcznie. Rozpatrując wariant najmu mieszkania z opcją wykupu
po 15 latach bez możliwości ubiegania się o dopłatę do czynszu ze względu
na wyższe dochody potencjalnego gospodarstwa domowego, zauważymy,
że miesięczne koszty najmu są w tym wypadku wyższe od kosztów utrzymania mieszkania nabytego na rynku pierwotnym o 703,43 zł, co przez 15 lat
daje kwotę 126 617,40 zł i przewyższa wysokość wkładu własnego do kredytu oraz poniesione koszty transakcyjne o 50 531,40 zł. Dla potencjalnego
najemcy, którego dochody nie kwalifikują do otrzymania dopłat do czynszu,
bezsprzecznie tańszym rozwiązaniem jest nabycie mieszkania na własność.
Dokonując analizy porównawczej kosztów umowy najmu z opcją wykupu
po 30 latach (2 192,69 zł) ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych przez 30 lat
oraz ponoszeniem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (1 561,25 zł)
w wypadku transakcji zakupu prawa własności, stwierdzimy, że o 631,44 zł
wyższy jest koszt utrzymania mieszkania w formie najmu bez dopłaty do
czynszu i o 207,44 zł w wypadku pierwszych 15 lat najmu z dopłatą do czynszu. W okresie 30 lat najem bez dopłat do czynszu jest droższy o 227 318,40 zł
od zakupu mieszkania, a po uwzględnieniu poniesionych kosztów początkowych w wysokości 76 086 zł w wypadku najmu wydatkujemy w okresie 30 lat
o 151 232,40 zł więcej, aby stać się później właścicielami mieszkania (drożej
o 420 zł miesięcznie). W wypadku pobierania dopłat do czynszu przez 15 lat
najem będzie i tak droższy od nabycia nieruchomości o 150 998,40 zł, a po
uwzględnieniu nakładów początkowych inwestycja mieszkaniowa w programie Mieszkanie+ w ogólnym rozrachunku będzie generowała konieczność
wyższych nakładów ogółem na poziomie 74 912,40 zł (więcej o 208 zł miesięcznie). Najdroższą ofertą na rynku jest podaż mieszkań w ramach Funduszu
Mieszkań na Wynajem – miesięczny koszt najmu wynosi 3 348,28 zł.
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Reasumując, dla gospodarstw domowych, które chcą uzyskać prawo własności mieszkania i mają dochody zbyt wysokie, aby otrzymać dopłatę do czynszu, optymalnym kosztowo rozwiązaniem jest nabycie mieszkania na rynku
pierwotnym lub wtórnym, nie zaś przez najem z opcją wykupu mieszkania
po 15 lub 30 latach w ramach programu Mieszkanie+. Jedynie przy najmie
z opcją wykupu po 15 latach i przy pobieraniu przez 15 lat dopłat do czynszu
oferta najmu mieszkania jest atrakcyjniejsza pod względem sumarycznych
kosztów od zakupu mieszkania. Dla gospodarstw domowych preferujących
kilkuletni najem, a nie własność, oraz mających oszczędności na poziomie
103–106 tysięcy zł najtańszym sposobem zaspokojenia potrzeb będzie najem
lokalu w towarzystwie budownictwa społecznego, pod warunkiem wystąpienia podaży tego typu lokali, lub w formie najmu mieszkania bez opcji wykupu
w ramach programu Mieszkanie+ – z dopłatą do czynszu albo bez tego wsparcia. Najem rynkowy w tym wypadku jest droższy odpowiednio o 104% lub
53%, podobnie najem mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem
– odpowiednio o 167% lub 100%.
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Tabela 12. Najem mieszkania o powierzchni 68,5 m2 przez czteroosobowe gospodarstwo domowe
Rodzaje kosztów

Mieszkanie +

TBS

Bez dopłaty do czynszu

Z dopłatą do czynszu

Najem bez
opcji

Najem z opcją

Najem z opcją

15 lat

30 lat

Najem bez
opcji

15 lat

30 lat

Stawka czynszu za 1 m2

19,50

39,05

26,51

12,81

32,86

Czynsz najmu ogółem

1 301,5

2 674,93

1 815,94

877,50

Cena nabycia za 1 m2

x

x

x

Cena nabycia ogółem

x

x

Kapitały własne

x

Partycypacja najemcy 30%

Fundusz
Mieszkań
na Wynajem

Najem
rynkowy

4% w.o.

5% w.o.

20,32

14,55

18,42

42,88

2 250,93

1 391,94

996,68

1 261,77

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaucja

3 904,50

8 024,79

5 447,82

Koszty transakcyjne wraz z
hipoteką

x

x

Stawka na koszty zarządu/opłata
eksploatacyjna (w zł/m2)

5,50

Koszty zarządu/opłaty eksploatacyjnej ogółem

Zakup mieszkania

Rynek pierwotny

Rynek
wtórny

34

x

x

2 937,28

2 329

x

x

x

x

x

5 390

3 976

x

x

x

x

369 215

272 356

x

x

x

x

x

73 843

54 472

x

x

90 851,55

90 851,55

x

x

x

x

3 904,50

8 024,79

5 447,82

11 960,16

14 878,20

2 937,28

6 987

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 243

7 292

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

x

x

6,00

3,50

2,50

3,50

376,75

376,75

376,75

376,75

376,75

376,75

x

x

411

239,75

171,25

239,75

Rata kapitałowo-odsetkowa 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 390

1 025

Rata kapitałowo-odsetkowa 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 177

1 606

Koszty nabycia ogółem z kosztami
transakcyjnymi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

76 086

61 764

Koszty utrzymania mieszkania
miesięcznie

1 678,25

3 051,68

2 192,69

1 254,25

2 627,68

1 768,69

996,68

1 261,77

3 348,28

2 568,75

x

x

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 30 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 561,25

1 264,75

Koszty utrzymania mieszkania
wraz ze spłatą rat kredytu 15 lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 348,25

1 845,75

Koszty początkowe ogółem

3 904,50

8 024,79

5 447,82

3 904,50

8 024,79

5 447,82

102 811,71

105 729,75

2 937,28

6 987

76 086

61 764

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Podsumowując rozważania z zakresu oddziaływania podmiotowych instrumentów polityki mieszkaniowej na koszty utrzymania mieszkania i model zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, należy stwierdzić, że wsparcie w formie dopłat do
czynszów istotnie obniża koszty najmu mieszkania w ramach programu Mieszkanie+, powodując, że komplementarna oferta instrumentów polityki mieszkaniowej
jest atrakcyjniejsza zarówno od najmu rynkowego, jak i od najmu w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem. Najtańszą ofertą pozostaje jednak najem społeczny
w towarzystwie budownictwa społecznego, ograniczeniami są jednak tutaj niska
dostępność tych mieszkań na rynku oraz wysokie zwrotne koszty początkowe dla
najemcy. Z przeprowadzonych analiz wynika także, że w ogólnym rozrachunku
w większości wypadków nieopłacalny jest najem mieszkania z opcją dojścia do własności po 15 lub 30 latach, gdyż sumarycznie mniejsze nakłady poniosłoby gospodarstwo domowe, nabywając bezpośrednio mieszkanie na własność. Oferta najmu
z opcją może być zatem atrakcyjna jedynie dla osób niemających środków na wkład
własny lub zdolności kredytowej. Dla osób młodych, preferujących najem w początkowym okresie usamodzielniania się i adaptacji do rynku pracy, najem bez opcji
wykupu wraz z dopłatą do czynszu jest propozycją znacznie zwiększającą dostępność mieszkaniową na lokalnym rynku nieruchomości. Gospodarstwo domowe,
spełniając kryterium zdolności czynszowej do regulowania miesięcznych zobowiązań najmu lokalu, w większości wypadków jednocześnie przekracza jednak próg
dochodowy na aplikowanie o dopłatę do kosztów utrzymania mieszkania w formie
dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Wynika z tego, że nie da się
jednocześnie wykorzystać tych dwóch instrumentów pomocowych, co wydaje się
rozsądnym ekonomicznie rozwiązaniem. Należy zauważyć, że oferta mieszkań na
wynajem realizowana w inwestycjach programu Mieszkanie+ skierowana jest do
osób o dochodach mających zapewnić pełną ściągalność czynszów najmu, opłat
eksploatacyjnych oraz opłat niezależnych od właściciela zasobu.
Oddzielnym problemem jest niska dostępność mieszkań na wynajem w ramach
programu Mieszkanie+, zarówno oddanych do użytkowania, jak i planowanych.
Obecnie wybudowano 480 lokali w Białej Podlaskiej, Kępnie i Jarocinie. W 2019 roku
na rynek trafi 364 mieszkań w Gdyni i Wałbrzychu. W budowie jest ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach, a w projektowaniu kolejne 11 000 mieszkań.
W analizie i przygotowaniu są inwestycje na blisko 15 000 mieszkań, a PFR Nieruchomości dysponuje bankiem ziemi, na których może powstać docelowo około
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60 000 mieszkań10. Reasumując, do końca 2022 roku w ramach programu Mieszkanie + zasób mieszkań na wynajem może wynieść jedynie 12 500 mieszkań.
Istniejący od 1994 roku w Polsce system dodatków mieszkaniowych, skierowany
do gospodarstw domowych mających przejściowe problemy z regulowaniem
bieżących opłat za usługi mieszkaniowe, należy uznać za instrument efektywny,
ekonomicznie i społecznie uzasadniony gdyż pomoc została precyzyjnie zaadresowana podmiotowo i dociera jedynie do osób spełniających kryterium dochodowe
i powierzchniowe, przyznawana jest na czas oznaczony, chroni dane gospodarstwo domowe przed powstaniem zaległości w opłatach i potencjalnej eksmisji lub
egzekucji z nieruchomości. Należy zatem w kolejnych latach kontynuować pomoc
mieszkaniową w tej formie, jednakże należy poddać analizie czy do dochodów nie
należałoby wliczać świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dopłaty do czynszów należy uznać za istotny instrument polityki mieszkaniowej,
który również przyjmuje postać pomocy podmiotowej. Wydaje się jednak, że dopłaty
do czynszów powinny być stosowane jedynie do umów najmu bez opcji. Dofinansowanie najemcom kosztów utrzymania mieszkania, w których zawarto comiesięczne
raty na poczet ceny sprzedaży lokalu, nie znajduje uzasadnienia pod względem celowości, racjonalności i efektywności ekonomicznej wsparcia sektora mieszkaniowego
środkami publicznymi. Skoro priorytetem mieszkaniowym państwa jest wsparcie
mieszkalnictwa na wynajem, to pomoc powinna dotyczyć jedynie umów najmu
bez opcji, a nie stosunków prawnych, których nadrzędną ideą jest własność lokalu
mieszkaniowego. Można przyjąć, że dofinansowanie do czynszów najmu w przypadku umów najmu z opcją dojścia do własności, które są o wiele wyższe niż czynsze
najmu bez opcji dojścia do własności, w rzeczywistości pokrywają część comiesięcznej raty ceny sprzedaży lokalu po 15-30 latach. Skoro najemcy wybiorą o wiele wyższy
czynsz, aby dojść do własności, od czynszu bez tej możliwości, to rodzi się pytanie
czy interwencja państwa jest ekonomicznie uzasadniona. Wydaje się, że w kolejnych
latach należy raczej dążyć do zwiększenia skali stosowanych dopłat do umów najmu
w innych zasobach, w szczególności w już funkcjonujących zasobach prywatnych.
Pozwoliłoby to na uznanie tego instrumentu jako komplementarnego z rozwiązaniami rynkowymi. Dlatego ważną kwestią w najbliższych latach będzie włączenie
właścicieli prywatnych mieszkań na wynajem w proces dopłat do czynszu.
10 Mieszkanie Plus – mówimy jak jest! Aktualności z dnia 14 marca 2019 r. https://mieszkanieplus.gov.pl/mieszkanie-plus-mowimy-jak-jest/ dostęp 20 marca 2019 r.

207

Bibliografia
Rozdział 5
•
•
•

•

•

Habdas M., Jagoda J., Matusik G., Końcowa analiza prawna (…),; Warszawa 2016;
publikacja dostępna pod adresem: http://www.najemspoleczny.pl/biblioteka.
Muzioł-Węcławowicz A., Społeczna Agencja Najmu. Dokument strategiczny, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Warszawa 2017.
Pinior P., Opinia dotycząca wykorzystania formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla Społecznej Agencji Najmu (SAN) (analiza nr 5), Warszawa 2016; publikacja dostępna pod adresem: http://www.najemspoleczny.pl/biblioteka.
Wygnańska J. (2019), Komu i jak pomaga Społeczna Agencja Najmu? Charakterystyka grupy docelowej i oferty na podstawie pierwszych doświadczeń Agencji
w ramach HomeLab Warsaw Habitat for Humanity Poland; opracowanie dostępne
pod adresem: http://www.najemspoleczny.pl/biblioteka.
Żołędowski C., Ołdak M., Szarfenberg R. [red.] (2015), Społeczne Agencje Najmu
jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie i implementacja
w Polsce, Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rozdział 6
•
•

•

•

208

Alexander C., Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
Bańbuła P., Żółkiewski Z. (red.), Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport
z badania pilotażowego 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015; publikacja dostępna pod adresem: https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/
Raport_BZGD_2014.pdf (dostęp 01.04.2019)
Bartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., Warunki
zamieszkania seniorów – główne ustalenia badawcze, [w:] M. Mossakowska, A.
Więcek, P. Błędowski, Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia
się w Polsce, Termedia, Poznań 2012.
Benek I. (2015), Cechy i wymagania środowiska terapeutycznego dla osób starszych
w domach seniora, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko, Badania przedprojektowe i okołoprojektowe w kształtowaniu środowiska zbudowanego. Monografia
konferencyjna „Badania Interdyscyplinarne w Architekturze”, 1. BIWA 1 [dokument elektroniczny], t. 3, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, dysk
optyczny (CD-ROM) s. 139–149.

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Benek I., Jancz A., Krzyszkowski J., Labus A., Meluch B., Miśkowiec A., Rogalska E.,
Słaby T., Sochacka M., Szewczenko A., Szukalski P. (2017), Ekspertyza dotycząca
zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów
i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej; Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), PCG Polska i AMRON.
Benek I., Labus A. (2016), Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając
na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Fundacja Laboratorium Architektury 60+
(LAB 60+) – http://lab60plus.pl/wytyczne-w-zakresie-projektowania-uniwersalnego-majac-na-uwadze-potrzeby-osob-niepelnosprawnych [dostęp: 9.03.2019].
Benek I., Labus A. (2018), Przestrzeń zamieszkania z perspektywą 60+, „Polityka
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Właściciel wynajmuje mieszkanie osobie, która go potrzebuje. Zawierają umowę najmu
mieszkania, korzystną dla obydwu stron umowy. Pierwszy otrzymuje za udostępnienie
swojej własności zapłatę – taką, na jaką się umówili, ten drugi, za tę właśnie zapłatę
– czynsz – zaspokaja jedną ze swoich podstawowych potrzeb – użytkuje mieszkanie,
uzyskuje dach nad głową, przestrzeń prywatną.

