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Streszczenie 

Pod koniec 2016 roku rząd rozpoczął realizację Programu Mieszkanie Plus publikując 

opracowany strategiczno-programowy dokument nazwany Narodowym Programem 

Mieszkaniowym. Program Mieszkanie Plus poprzez poprawę sytuacji mieszkaniowej powinien 

spełniać istotne funkcje polityki mieszkaniowej w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia 

społecznego rodzin w Polsce. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące 

zwiększenie dostępności mieszkań, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością 

wykupienia własności po 20-30 latach użytkowania. Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową 

w Polsce jednym z głównych celów prowadzonej obecnie polityki mieszkaniowej jest 

stworzenie warunków dla efektywnego rozwoju sektora budowy tanich mieszkań aby 

w perspektywie kolejnych kilkunastu lat znacząco poprawić standardy dostępności mieszkań 

w Polsce również w segmencie niezamożnej klasy średniej. W związku z tym politykę 

mieszkaniową w Narodowym Programie Mieszkaniowym zdefiniowano ze wskazaniem potrzeb 

mieszkaniowych obywateli oraz dostosowania krajowych standardów mieszkalnictwa w Polsce 

do statystycznej średniej sytuacji w tym zakresie w Unii Europejskiej. Program Mieszkanie Plus 
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zdefiniowany został w dokumencie nazwanym Narodowym Programem Mieszkaniowym. 

W Programie NPM określona została i przyjęta do realizacji we wrześniu 2016 roku przez rząd 

w Polsce polityka mieszkaniowa państwa. 

Słowa kluczowe: program Mieszkanie Plus, Narodowy Program Mieszkaniowy, Indywidualne 

Konta Mieszkaniowe, sytuacja mieszkaniowa, dostępność mieszkań, mieszkania na wynajem, 

sytuacja materialna, rodzina, gospodarstwo domowe, społeczeństwo, polityka społeczna, 

polityka mieszkaniowa, polityka gospodarcza, dochody, oszczędności, konsumpcja, Bank 

Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, program Rodzina 500 Plus. 

 

Abstract 

At the end of 2016, the Polish government began to implement its Program “Mieszkanie Plus” 

by publishing the elaborated strategic and program document called the National Housing 

Program. The “Mieszkanie Plus: program, should fulfill important functions of the housing 

policy and improve the housing situation in terms of reducing the social stratification of families 

in Poland. The main objective of the “Mieszkanie Plus” program is to increase significantly the 

availability of housing,  especially cheap rented flats, with the option to purchase property after 

20-30 years of use. Considering the housing situation in Poland, one of the main goals of the 

housing policy that is currently underway is to create conditions for the effective development 

of the low-cost housing sector to improve the standards of housing availability in Poland in the 

next medium-term segment and in the segment of the lower middle class. Therefore, the housing 

policy in the National Housing Program was defined with an indication of the housing needs of 

citizens and adaptation of domestic housing standards in Poland to the statistical average 

situation in this respect in the European Union. The “Mieszkanie Plus” program was finalized 

in a document called the National Housing Program. In the this program the housing policy of 

the state was defined and adopted for the purpose of implementation in September 2016 by the 

government in Poland. 

Keywords: Mieszkanie Plus program, National Housing Program, Individual Housing 

Accounts, housing situation, housing availability, housing for rent, material situation, family, 

household, society, social policy, housing policy, economic policy, income, savings, 

consumption, Bank National Real Estate Holding, program Rodzina 500 Plus. 
 

Wprowadzenie 

W każdym rozwiniętym cywilizacyjnie, społecznie i gospodarczo kraju 

rodzina prowadząca gospodarstwo domowe (Cudak, Adasiewicz, 2014, s. 45) 

traktowana jest jako podstawowa jednostka i w ujęciu socjologicznym, społecznym 

i ekonomicznym uznawana jest za kluczowy podmiot każdego rozwiniętego 

cywilizacyjnie kraju. W ujęciu ekonomicznym rodzina interpretowana jest głównie 

z punktu widzenia ekonomiczno-finansowych aspektów prowadzenia gospodarstwa 
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domowego (Adamski, 2002, s. 74). W tym ujęciu tj. w zakresie analizy generowania 

dochodów, oszczędności i wydatkowania, konsumpcji gospodarstwo domowe stanowi 

najważniejszy, elementarny podmiot współczesnych gospodarek. Znaczenie tego 

stwierdzenia podkreślone jest tym, że w skład tych podmiotów wchodzi praktycznie 

cała społeczność danego kraju (Bywalec, 2012, s. 49). 

Polska gospodarka w okresie ostatniego ćwierćwiecza przeszła gruntowną 

przemianę ekonomiczną co związane było przeprowadzonym procesem transformacji 

systemowej, dostosowaniem procesów gospodarczych do standardów krajów Europy 

Zachodniej, wzrostu znaczenia procesu globalizacji ekonomicznej (Prokopowicz, 

2016, s. 9-10) polskiej gospodarki, wstąpieniem w struktury rynkowe Unii 

Europejskiej i bezustanne podleganie wpływom globalizacji ekonomicznej. 

Do podstawowych potrzeb bezpieczeństwa człowieka zalicza się sferę rodzinną 

i mieszkaniową. Kwestia mieszkaniowa jest również jednym z kluczowych aspektów 

sytuacji materialnej obywateli danego kraju. Od początku transformacji społeczno-

gospodarczej, tj. od początku lat 90. nastąpiły znaczące zmiany sytuacji 

mieszkaniowej co zdeterminowane było społeczno-gospodarczymi uwarunkowaniami 

polityki mieszkaniowej w Polsce. 

Mimo tych prorynkowych i globalizacyjnych przemian polskiej gospodarki 

(Prokopowicz, 2012a, s. 38-39) to jednak nadal do niedawna Polska znajdowała się 

niemal na końcu rankingów na tle Europy pod względem dostępności i ilości tanich 

mieszkań pod wynajem (Warunki życia rodzin w Polsce, 2014, s. 57). Przedstawiony 

przez rząd w maju i uruchomiony w grudniu 2016 roku program Mieszkanie Plus ma 

zmienić te niechlubne statystyki w perspektywie kilku kolejnych lat. W Polsce nie 

realizowano od 1989 roku tego typu programu. Na uruchomienie procesu realizacji 

tego typu kompleksowych programów gospodarczych potrzeba minimum kilku lat 

i taki okres jest uwzględniony do uruchomienia pełnych mocy wytwórczych 

w obecnych planach rządu. Program ten powinien znacząco poprawić sytuację 

mieszkaniową rodzin w Polsce i zbliżyć pod tym względem warunki mieszkalnictwa, 

szczególnie w zakresie tanich mieszkań pod wynajem wobec standardów krajów 

Zachodniej Europy. Sytuacja ta od początków transformacji systemowej w Polsce 

tj. od roku 1989 wymagała podjęcia radykalnych kroków celem przeprowadzenia 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


International Journal of Legal Studies    № 2 (2) 2017  ISSN 2543-7097 

 

 

ISSN 2543-7097  / © 2017 The Authors: A. Gołębiowska, D. Prokopowicz.  
Published by International Institute of Innovation «Science-Education-Development» in Warsaw 

International Journal of Legal Studies 2 (2) 2017; 87 - 102 

 This is an open access article under the CC BY-NC license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 

90 

reformy systemu budownictwa osiedli mieszkaniowych, w tym tanich mieszkań 

czynszowych (Jewdokimow, 2011, s. 136).  

W chwili obecnej tj. w sytuacji kiedy ten program dopiero został 

uruchomiony jest jeszcze czas aby analizując kwestię efektywności wprowadzania 

jego pierwszych etapów, budowania pierwszych osiedli mieszkaniowych, można było 

dokonywać korekt i udoskonaleń implementacji kolejnych projektów inwestycyjnych 

tego programu w krajowej gospodarce. Poza tym sukcesywnie powinny być 

rozbudowywane dodatkowe formuły finansowania tego programu. Powinny być 

również wprowadzane zachęty do systematycznego oszczędzania na cele 

mieszkaniowe. Jedną z takich zachęt rząd zaproponował w styczniu 2017 roku, kiedy 

przedstawiony został projekt wprowadzenia Indywidualnych Kont Mieszkaniowych 

(Indywidualne Konto Mieszkaniowe – Fakty, liczby i daty, 2017) jako propozycja dla 

obywateli odkładających cześć swych nadwyżek finansowych z myślą o zakupie 

w przyszłości mieszkania głównie bądź wyłącznie za środki własne tj. bez 

posiłkowania się kredytem zaciąganym w banku komercyjnym (Domańska-Szaruga, 

2015, s. 92-93). Rządowy projekt zakłada, że Indywidualne Konta Mieszkaniowe mają 

dodatkowym instrumentem, który zachęci Polaków do oszczędzania na cele 

mieszkaniowe. Prace nad tym projektem prowadzone są w Ministerstwie 

Infrastruktury i Budownictwa, a proponowane instrumenty zachęcające 

do systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe dotyczyć mają kwestii 

podatkowych tj. zwolnienia z tzw. podatku Belki oraz także wypłacane z budżetu 

państwa premie z tytułu długoterminowego oszczędzania. Indywidualne Konta 

Mieszkaniowe mają być zatem dodatkowym instrumentem wspierającym pośrednio 

także rozwój programu Mieszkanie Plus (Prokopowicz, 2010, s. 146-147). 

 

Narodowy Program Mieszkaniowy głównym strategiczno-programowym 

dokumentem określającym politykę mieszkaniową państwa 

Jednym z najważniejszych segmentów prowadzonej w krajach rozwiniętych 

polityki społeczno-gospodarczej jest społeczna polityka prorodzinna oraz 

mieszkaniowa. W Polsce od wielu lat relatywnie najniższe dochody osiągały rodziny 

wielodzietne (Trudna sytuacja materialna rodzin wielodzietnych – alarmujący raport 
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GUS, 2015). Podobne relacje kształtują się w zakresie sytuacji mieszkaniowej 

i wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku. Głównym 

bieżącym celem uruchomionego w kwietniu 2016 roku programu Rodzina 500 Plus 

(Gwoździewicz, Prokopowicz, 2017b, s. 272-273) jest znaczące zredukowanie skali 

tej niekorzystnej społecznie i ekonomicznie relacji tj. dotychczasowej najniższej 

dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Program ten oprócz celów bieżących, 

głównie dochodowych, poprawy sytuacji materialnej rodzin posiada również istotny 

cel długoterminowy, zwany także celem perspektywicznym bądź strategicznym. Tym 

długoterminowym strategicznym celem programu Rodzina 500 Plus (Rogala, 2016, 

s. 49) ma być zmiana struktury demograficznej społeczeństwa w Polsce w kierunku 

zwiększenia dzietności tj. odmłodzenia społeczeństwa. Biorąc pod uwagę publiczny 

system finansowy państwa (Dmowski, Prokopowicz, Sarnowski, 2005, s. 147) jest to 

szczególnie istotny cel polityki społeczno-gospodarczej ograniczenia skali 

demograficznego procesu starzenia się społeczeństwa tj. ograniczenia potencjalnej 

możliwości ogłoszenia w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat niewypłacalności 

prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych partycypacyjnego systemu 

emerytalnego. Poza tym program ten także powinien analogicznie pozytywnie 

wpłynąć na krajową gospodarkę przyczyniając się do zmniejszenia dochodowego 

rozwarstwienia społecznego oraz do aktywizacji wzrostu gospodarczego 

(Goździewicz, Prokopowicz, 2017a, s. 246-247). 

Biorąc pod uwagę skrajnie niekorzystne dla przyszłej polskiej gospodarki 

prognozy zmian struktury demograficznej społeczeństwa na kolejne minimum 

20-30 lat to niepodważalną tezą jest stwierdzenie, że teraz jest już praktycznie ostatni 

moment, aby tego typu program polityki rodzinnej wprowadzić i realizować. Sprawne 

przeprowadzenie reformy społecznej polityki rodzinnej (Frątczak-Muller, 2014, s. 72) 

i mieszkaniowej powinno w znaczącym stopniu ograniczyć tempo niekorzystnie 

z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia przebiegających  zmian struktury 

demograficznej społeczeństwa w Polsce. Formułowane więc w debatach pytania 

odnoszące się do kształtowania społecznej polityki rodzinnej i mieszkaniowej 

w Polsce nie powinny być formułowane w formie: czy warto reformować te segmenty 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


International Journal of Legal Studies    № 2 (2) 2017  ISSN 2543-7097 

 

 

ISSN 2543-7097  / © 2017 The Authors: A. Gołębiowska, D. Prokopowicz.  
Published by International Institute of Innovation «Science-Education-Development» in Warsaw 

International Journal of Legal Studies 2 (2) 2017; 87 - 102 

 This is an open access article under the CC BY-NC license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 

92 

polityki społecznej? tylko raczej powinno się szukać odpowiedzi na pytanie: jak 

to zrobić efektywnie? 

27 września 2016 r. rząd zaakceptował uchwałę (Uchwała nr 115/2016 Rady 

Ministrów z dnia 27 września 2016 r.) nr 115/2016 w sprawie uprawomocnienia 

strategiczno-programowego dokumentu określającego politykę mieszkaniową 

państwa w horyzoncie średniookresowym nazwanego Narodowym Programem 

Mieszkaniowym. Program ten jest jednym z kluczowych segmentów strategiczno-

programowych szeroko ujętych rządowych założeń programowych obejmujących 

różne aspekty rozwoju polskiej gospodarki określanych hasłowo jako Gospodarka 

Plus. Narodowy Program Mieszkaniowy jest również jednym z istotniejszych 

instrumentów polityki społeczno-gospodarczej służących realizacji rządowej 

"Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Narodowy Program Mieszkaniowy 

jako narzędzie służące realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, 

generować powinien czynniki przyczyniające się do spójności społecznej czyli 

jednego z celów polityki społecznej zdefiniowanego w filarze II. Rozwój społecznie 

i terytorialnie zrównoważony (Programy, 2015). NPM w kontekście obecnie 

prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce określa zasadnicze kierunki 

i narzędzia ich realizacji w zakresie polityki mieszkaniowej nakreślonej do realizacji 

na kolejne lata, docelowo do 2030 roku (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2017). 

Z analizy danych statystycznych wynika, że w Polsce w porównaniu 

występuje duży niedobór mieszkań i jest to znacznie większy problem niż w krajach 

Europy Zachodniej (Soboń, 2017). Według kryterium zajmowanej powierzchni 

mieszkaniowej na osobę Polska na tle Unii Europejskiej znajduje się aż na 24 pozycji. 

Obywatel Polski zamieszkuje na powierzchni mieszkalnej wynoszącej przeciętnie 

27,6 m2, podczas, gdy europejczyk zamieszkujący w którymś z krajów Unii 

Europejskiej zajmuje średnio niemal 40 m2 powierzchni mieszkalnej. W dodatku 

standardy mieszkalnictwa w Polsce wyglądają niechlubnie na tle UE także z innych 

powodów: 

a) 20 proc. mieszkań w Polsce nie jest wyposażonych w stałe systemy grzewcze, 

b) 10 proc. obywateli w Polsce zamieszkuje obiekty mieszkalne nie wyposażone 

w łazienkę, 
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c) 1/3 rodzin nie posiada bieżącej wody w swych domostwach, 

d) ponad połowa Polaków ze względu na niskie dochody nie posiada zdolności 

kredytowej w bankach komercyjnych (Domańska-Szaruga, 2015, s. 96), 

co oznacza brak możliwości poprawy sytuacji mieszkaniowej na warunkach 

rynkowych (Dmowski, Prokopowicz, Sarnowski, 2008, s. 84-85).  

  Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową w Polsce jednym z głównych celów 

prowadzonej obecnie polityki mieszkaniowej jest stworzenie warunków dla 

efektywnego rozwoju sektora budowy tanich mieszkań aby w perspektywie kolejnych 

kilkunastu lat znacząco poprawić standardy dostępności mieszkań w Polsce również 

w segmencie niezamożnej klasy średniej. W związku z tym politykę mieszkaniową 

w Narodowym Programie Mieszkaniowym zdefiniowano ze wskazaniem potrzeb 

mieszkaniowych obywateli oraz dostosowania krajowych standardów mieszkalnictwa 

w Polsce do statystycznej średniej sytuacji w tym zakresie w Unii Europejskiej 

(Gwoździewicz, Prokopowicz, 2016, s. 65). Zgodnie z Narodowym Programem 

Mieszkaniowym celem polityki mieszkaniowej w Polsce jest tworzenie, 

wprowadzanie i rozwijanie instrumentów, które powinny przyczyniać się 

do zwiększania dostępności mieszkań, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 

osiągających niskie lub średnie dochody, nie posiadających własnych mieszkań. 

Ograniczona dostępność mieszkań w społeczeństwie oznacza, że znaczna cześć 

obywateli w wieku produkcyjnym, młodych rodzin ze względu na niskie dochody nie 

posiada możliwości zakupu lub wynajęcia mieszkania na zasadach komercyjnych 

(Dmowski, Prokopowicz, 2010, s. 163).  

W związku z tym jednym z najważniejszych programów polityki 

mieszkaniowej jest program Mieszkanie Plus (Mieszkanie Plus w innych krajach Unii 

Europejskiej, 2017). Ponieważ kwestia dostępności mieszkań wpływa 

na podejmowanie decyzji dotyczącej posiadania i wychowywania dzieci, więc 

w ograniczona dostępność mieszkań koreluje się problemem niekorzystnych zmian 

struktury demograficznej, tj. starzenia się społeczeństwa. W związku z tym Narodowy 

Program Mieszkaniowy, a w nim program Mieszkanie Plus prowadzony jest 

równolegle z innymi instrumentami społecznej polityki rodzinnej, których celem 

strategicznym jest zmniejszenie skali działania negatywnych tendencji 
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demograficznych, w tym z realizowanym od kwietnia 2016 roku programem Rodzina 

500 Plus. 

W związku z powyższym do głównych celów Narodowego Programu 

Mieszkaniowego zaliczono (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, s. 49-53): 

a) zwiększenie wskaźnika dostępności mieszkań aby osoby osiągające niższe 

dochody, których nie stać było na wynajęcie mieszkania na zasadach rynkowych 

otrzymały taką możliwość, 

b) zmniejszenie skali problemu wykluczenia społecznego osób wynikającego 

z niskich dochodów, braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

mieszkaniowych i w związku z tym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

c) poprawę standardu istniejących obecnie mieszkań charakteryzujących się skrajnie 

niskim standardem warunków mieszkalnych, przez ich termomodernizację, 

remonty, doprowadzenie podstawowych instalacji technicznych celem usunięcia 

substandardowych warunków mieszkalnych tj. braków podstawowego 

wyposażenia sanitarnego i zwiększenie efektywności energetycznej. 

Powyższe cele zostaną zrealizowane w perspektywie 2030 roku jeżeli do 2030 

roku liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców osiągnie poziom obecnej 

średniej w Unii Europejskiej tj. 435 mieszkań na 1000 osób. Obecny poziom tego 

wskaźnika w Polsce to 363. Ponieważ do 2010 roku ze względu na słaby stan 

techniczny część zasobów mieszkaniowych zostanie wycofana z eksploatacji, 

w związku z tym realizacja powyższych celów i zastąpienie wycofywanych 

z eksploatacji oznaczać będzie potrzebę wybudowania ok. 2,5 mln mieszkań.  

 

Cele polityki mieszkaniowej zdefiniowane w Narodowym Programie 

Mieszkaniowym. 

Realizacja zdefiniowanych w Narodowym Programie Mieszkaniowym celów 

polityki mieszkaniowej zdeterminowana jest w znaczącym stopniu sprawnością 

przeprowadzenia programu Mieszkanie Plus. Sprawność przeprowadzenia 

i efektywność działania tego programu uwarunkowane są różnymi czynnikami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi (Mieszkanie Plus: Pierwsze lokale w 2018. Warunki 

normalnego życia, 2017). Do determinantów zewnętrznych należą uwarunkowania 
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otoczenia rynkowego, w tym koniunktura w gospodarce. Natomiast do determinantów 

wewnętrznych zalicza się np. to czy prowadzonym działaniom nadano kompleksowy 

charakter. Kompleksowość ta obejmuje równoległą nowelizację normatywów 

prawnych odnoszących się do sektora budowlanego jak również następujące procesy, 

w tym procesy (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2017): 

a) inwestycyjne budowy osiedli mieszkaniowych w określonych lokalizacjach, 

b) zarządzania istniejącym zasobem mieszkaniowym oraz gruntów znajdujących się 

w posiadaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego,  

c) organizacyjne pozyskiwania finansowania programu oraz kredytowania 

inwestycji budowlanych na bazie środków finansowych Banku Gospodarstwa 

Krajowego Nieruchomości. 

 Nowelizacja normatywów sfery regulacyjnej obejmuje następujące działania: 

a) opracowanie i wdrożenie kompleksowych zmian przepisów normatywnych, 

w tym w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym celem usprawnienia procesów 

przeprowadzanych inwestycji budowlanych; 

b) nowelizacja przepisów prawnych normujących zasady organizacji i działania 

rynku najmu, celem poprawy racjonalizacji zasad i zwiększenia efektywności 

gospodarowania zasobami mieszkań komunalnych. 

Stosowne zmiany normatywów prawnych celem uproszczenia przebiegu 

określonych procedur i zapewnienia ciągłości działania procesów inwestycyjnych 

budowy mieszkań prowadzone powinny być równolegle z realizacją programu 

Mieszkanie Plus, do którego to programu także się te regulacje prawne odnoszą. Poza 

sferą normatywną szczególnie istotne jest rozwijanie następujących procesów 

będących działaniami niezbędnymi dla realizacji programu Mieszkanie Plus lub 

skorelowanych z tym programem (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, s. 81): 

a) aktywizacja rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej ze szczególnym 

uwzględnieniem segmentu dostępnych mieszkań celem zorganizowania i rozwoju 

nowego spółdzielczego budownictwa lokatorskiego, 

b) rozwój systemu budowy i eksploatacji nowych osiedli mieszkaniowych, w tym 

budowy i oddawania do użytku nowych mieszkań oferowanych po niższych 

względem komercyjnych ofert cenach i czynszach,  
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c) pozyskiwanie głównie z obszarów nieruchomości  Skarbu Państwa zasobów 

uzbrojonych gruntów ulokowanych w atrakcyjnych lokalizacjach małych i dużych 

miast i przekazywanie ich do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego w celu ich 

wykorzystania pod budowę nowych mieszkań na wynajem oraz z opcją wykupu 

prawa własności,  

d) rozwój systemu budowy i wynajmu nowych mieszkań, w tym z opcją docelowego 

przeniesienia prawa własności finansowanego ze środków Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego Nieruchomości, który udziela linii kredytowych deweloperom 

realizującym inwestycje budowlane budowy nowych mieszkań w ramach 

programu Mieszkanie Plus, 

e) rozwój programów kompleksowego wsparcia przez państwo systemów 

społecznego budownictwa czynszowego, prowadzonego obecnie głównie przez 

gminne jednostki samorządowe, towarzystwa budownictwa społecznego 

i spółdzielnie mieszkaniowe oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które 

są zainteresowane rozwijać budownictwo mieszkań pod wynajem przy wsparciu 

publicznym, 

f) aktywizacja bankowych systemów systematycznego oszczędzania w ramach 

Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (Indywidualne Konto Mieszkaniowe – 

Fakty, liczby i daty, 2017) celem zwiększania bazy kapitałowej na potrzeby 

realizacji inwestycji budowlanych takich jak budowa domu jednorodzinnego bądź 

wydatkowania w ten sposób zgromadzonych środków finansowych 

na przeprowadzenie remontu lub zakupu mieszkania, 

g) zwiększenie dostępności mieszkań w segmencie rodzin osiągających średnie bądź 

niższe dochody poprzez rozwój znowelizowanego systemu dodatków 

mieszkaniowych, 

h) rozwój systemu publicznego wsparcia prowadzonych nowych inwestycji 

mających na celu przeprowadzenie prac budowlano-remontowych 

i termomodernizacyjnych, w ramach realizacji zintegrowanych projektów 

rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, w tym przywracania funkcji i poprawy 

warunków mieszkaniowych w istniejących obiektach mieszkalnych, 
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i) włączenie kluczowych aspektów problematyki mieszkaniowej do polityki 

senioralnej, celem optymalizacji zasobów mieszkaniowych, w tym wyposażenia 

osiedli i obiektów mieszkalnych w niezbędną infrastrukturę dostosowywaną 

do zmieniającej się demograficznej struktury wiekowej społeczeństwa. 

 

Program Mieszkanie Plus głównym segmentem rozwijanej obecnie polityki 

mieszkaniowej państwa.  

Ponieważ niemal pewnym jest, że osiągnięcie wyże wymienionych celów 

Narodowego Programu Mieszkaniowego nie będzie możliwe tylko w ramach 

realizowanych na zasadach rynkowych deweloperskich inwestycji budowlanych więc 

niezbędne będzie również finansowe i organizacyjne wsparcie ze strony państwa 

głównie w ramach kontynuacji realizacji programu Mieszkanie Plus (Gołębiowska, 

Prokopowicz, 2017, s. 307-308). Z punktu wiedzenia ekonomicznego program ten 

powinien być realizowany w taki sposób, aby uruchamiane przez państwo środki 

finansowe działały prorozwojowo i uaktywniały koniunkturę w sektorze budownictwa 

i innych gałęziach gospodarki szczególnie w pierwszych latach realizacji programu 

Mieszkanie Plus (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2017). W kolejnych latach, gdy 

koniunktura w sektorze budownictwa nabierze tempa wówczas sukcesywnie powinien 

rosnąć udział inwestycji realizowanych na zasadach rynkowych i za środki pochodzące 

od inwestorów sektora prywatnego. Natomiast początkowo zagospodarowane 

w budżecie państwa środki finansowe na realizację programu Mieszkanie Plus 

powinny być sukcesywnie zastępowane refinansowaniem ze środków pochodzących 

ze spłaty kredytów zaciągniętych przez deweloperów w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Nieruchomości oraz ze środków pochodzących od najemców 

zajmowanych mieszkań wybudowanych w ramach tego programu. W wyniku 

poprawiającej się koniunktury w gospodarce w kolejnych latach i zwiększającej się 

skali refinansowania realizacji kolejnych inwestycji tego programu również skala 

ilości oddawanych do użytku mieszkań powinna rosnąć w stosunku rocznym 

w perspektywie kolejnych minimum kilku lat. 

W celu zwiększenia możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

mieszkaniowych osób osiągających niskie dochody i w związku z tym zagrożonych 
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wykluczeniem społecznym w realizację programu Mieszkanie Plus zaangażowane 

są również gminne jednostki samorządowe (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, 

s. 74). Cześć gmin posiada uzbrojone i jeszcze nie zagospodarowane grunty w dobrych 

lokalizacjach, które są lub będą włączane do zasobów Narodowego Funduszu 

Mieszkaniowego. Na tych gruntach budowane będą osiedla mieszkaniowe w ramach 

programu Mieszkanie Plus. Poza tym zgodnie z założeniami Narodowego Programu 

Mieszkaniowego do 2030 r. gminy powinny zaspokoić potrzeby mieszkaniowe 

wszystkich gospodarstw domowych spełniających normatywnie określone wymogi 

i oczekujących na najem mieszkania zaoferowanego przez gminę. W końcówce 2014 

r. na najem mieszkania gminnego oczekiwało 165,2 tys. gospodarstw domowych, więc 

obecne potrzeby obywateli w tym zakresie są znaczące (Narodowy Program 

Mieszkaniowy, 2017). 

Oprócz budowania nowych mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus 

zwiększenie dostępności mieszkań i dostosowanie warunków mieszkaniowych 

obywateli do średniej Unii Europejskiej odbywa się także poprzez poprawę stanu 

technicznego zasobów mieszkaniowych. Poprawa stanu technicznego odbywa się 

poprzez przeprowadzanie niezbędnych remontów, doprowadzenie podstawowych 

instalacji technicznych, w tym sanitarnych w mieszkaniach, które było tych instalacji 

pozbawione. Poza tym istotną kwestią jest także potrzeba zwiększenia efektywności 

energetycznej poprzez wyposażanie mieszkań w urządzenia energooszczędne 

wyprodukowane z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Biorąc pod uwagę 

wymogi Unii Europejskiej (Prokopowicz, 2012b, s. 26) w zakresie transformacji 

energetyki w Polsce oraz względy ekonomiczne wiele istniejących mieszkań wymaga 

przeprowadzenia termomodernizacji, tj. procesu dzięki któremu możliwe będzie 

obniżenie rachunku płaconego dla dostawców energii elektrycznej. Obecnie szacuje 

się, że ok. 700 tys. mieszkań wymaga przeprowadzenia gruntownych remontów lub 

termomodernizacji. W wyniku przeprowadzenia tych prac tj. w sytuacji pełnej 

realizacji zaplanowanych remontów i termomodernizacji mieszkań wówczas do 2030 

roku dla ok 2 mln osób znacząco poprawiony zostanie standard warunków 

mieszkaniowych (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, s. 76). 
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Podsumowanie  

Zasadniczym segmentem nowych rozwiązań systemowych rozwoju 

prospołecznej, prorodzinnej (Durasiewicz, 2011, s. 31) i prokoniunkturalnej polityki 

mieszkaniowej jest program Mieszkanie Plus, który uformowany został na trzech 

strategiczno-programowych filarach poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce 

i dostosowania standardów mieszkalnictwa do średnich poziomów wskaźników 

ilościowych i jakościowych sytuacji mieszkaniowej w Unii Europejskiej 

w perspektywie kilkunastoletniej, docelowo do 2030 roku. Określone dla programu 

Mieszkanie Plus trzy strategiczno-programowe filary poprawy warunków 

mieszkaniowych w Polsce są następujące (Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, 

s. 55): 

a) zwiększenie dostępności mieszkań i rozwój budownictwa na wynajem 

na gruntach dotychczas należących do spółek Skarbu Państwa, 

b) rozwój społecznego budownictwa czynszowego z ofertą mieszkań 

udostępnianych pod wynajem na warunkach dogodniejszych niż komercyjne dla 

wynajmujących, 

aktywizacja programów indywidualnego systematycznego oszczędzania obywateli 

na cele mieszkaniowe.  

Program Mieszkanie Plus zdefiniowany został w przyjętej przez rząd 

we wrześniu 2016 roku uchwale (Uchwała nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 

27 września 2016 r.) nr 115/2016 w sprawie uprawomocnienia strategiczno-

programowego dokumentu określającego politykę mieszkaniową państwa 

w horyzoncie średniookresowym nazwanego Narodowym Programem 

Mieszkaniowym. Program ten jest jednym z kluczowych segmentów strategiczno-

programowych szeroko ujętych rządowych założeń programowych obejmujących 

różne aspekty rozwoju polskiej gospodarki określanych hasłowo jako Gospodarka 

Plus. Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową w Polsce jednym z głównych celów 

prowadzonej obecnie polityki mieszkaniowej jest stworzenie warunków dla 

efektywnego rozwoju sektora budowy tanich mieszkań aby w perspektywie kolejnych 

kilkunastu lat znacząco poprawić standardy dostępności mieszkań w Polsce również 

w segmencie niezamożnej klasy średniej.  
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Realizacja programu Mieszkanie Plus przeprowadzona zgodnie z obecnymi 

zamierzeniami rządu powinna w perspektywie do 2030 roku znacząco przybliżyć 

Polskę do standardów krajów Europy Zachodniej pod względem dostępności mieszkań 

dla obywateli, mieszkań pod wynajem i własnościowych. Poza tym biorąc pod uwagę 

specyfikę sektora mieszkaniowego pojawią się kolejne, realne impulsy aktywizacji 

polskiej gospodarki, ponieważ sektor budowlany, mieszkaniowy to jeden 

z najistotniejszych koniunkturalnych sektorów w gospodarkach. Zgodnie 

z zaplanowanymi celami prorozwojowej polityki społeczno-gospodarczej obywatele 

w perspektywie kolejnych lat powinni zacząć odczuwać poprawę życia w Polsce i ilość 

młodych, wykształconych Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę szukać godnych 

warunków życia powinna wreszcie zacząć znacząco spadać. Według przyjętych 

założeń program Mieszkanie Plus powinien także przyczynić się do ożywienia wzrostu 

gospodarczego w Polsce. W trakcie realizacji tego programu powstanie wiele nowych 

miejsc pracy, w związku z czym powinna także ulec znaczącemu zmniejszeniu 

migracja zarobkowa obywateli zagranicę. 
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