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WPROWADZENIE DO DYSKUSJI 
AN INTRODUCTION TO DISCUSSION 

 
W ramach realizowanej w Zakładzie Mieszkalnictwa IRM pracy badawczej zorgani-

zowano dyskusję z udziałem przedstawicieli resortu infrastruktury, samorządów lokalnych, 
środowiska akademickiego oraz pracowników Instytutu Rozwoju Miast. Celem dyskusji była 
wymiana poglądów na temat możliwości wspierania w Polsce rozwoju sektora mieszkań na 
wynajem, sprzyjającego mobilności na rynku pracy. 

Jedną z przesłanek podjęcia takiego tematu badawczego i dyskusji na temat dostęp-
ności mieszkań na wynajem w Polsce były spostrzeżenia zawarte w raporcie OECD 
z 2008 r., dotyczące barier (m.in. prawnych) w rozwoju rynku najmu mieszkań. Brzmiały one 
następująco: „Istnieją bariery do rozwoju dobrze funkcjonującego rynku najmu mieszkań 
w Polsce, ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla mobilności pracowników. Na przykład 
kontrola czynszów oraz ochrona prawna w przypadku eksmisji dla osób nie wywiązujących 
się z płatności powodują, że perspektywa zwrotu z inwestycji w przypadku budownictwa pod 
wynajem jest mało atrakcyjna i powoduje powstawanie nieformalnych uzgodnień pomiędzy 
wynajmującym i najemcą. W rezultacie poziom podaży nowych mieszkań pod wynajem jest 
niewielki, modernizacja wybudowanych i starych budynków stoi w miejscu, a nieformalne 
umowy z właścicielami powodują, że najemcy pozostają bez żadnej skutecznej ochrony. 

Najlepszym kierunkiem reformy byłoby poluzowanie kontroli podwyżek czynszów przy 
jednoczesnym wprowadzeniu subsydiów dostosowanych do poziomu dochodów najemców 
tak, aby w przypadku sporych podwyżek wspierać najbardziej potrzebujące rodziny”19. 

W związku z powyższą oceną ekspertów zagranicznych, wieloletnimi badaniami Za-
kładu Mieszkalnictwa, dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego i gospodarowania zaso-
bami mieszkaniowymi20, dostępności mieszkań na wynajem, istotnym problemem okazała 

                                                
19 Za: X przegląd gospodarki Polski. OECD 2008. Ocena i zalecenia. www.mg.gov.pl.  
20 M.in.: J. Korniłowicz, T. Żelawski: Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, IRM, Kraków 2007; W. A. Wer-
ner: W poszukiwaniu podstaw polityki mieszkaniowej, PRM z. 3/2007, Kraków; 
Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, red. H. Zaniewska, IPiSS, Warszawa 2007; 
M. Thiel, H. Zaniewska: Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Do-
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się próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie zasoby w polskich warunkach należy 
uznać za zasoby mieszkań na wynajem, czy są one dostępne dla różnych grup dochodo-
wych ludności, w jakich zasobach z punktu widzenia formy własności są zlokalizowane, jakie 
jest ich rozmieszczenie względem rynku pracy.  

Udział różnych form własności zasobów mieszkaniowych w miastach w zasobach 
mieszkaniowych ogółem według danych GUS z 2005 r. przedstawia tabela.  

Uwagi: Kolorem żółtym zaznaczono zasoby sprzyjające wynajmowaniu mieszkań 
 
Mimo że z analizy danych statystycznych wynika, że zasoby mieszkaniowe czynszo-

we (wliczając zasoby komunalne, tbs, zakładów pracy i osób fizycznych) stanowią ok. 20% 
mieszkań w miastach, to w znacznej ich części najem jest z różnych powodów ograniczany. 
Mieszkania komunalne nie stanowią faktycznie zasobu mieszkań na wynajem, gdyż zasady 
najmu nie sprzyjają mobilności najemców. Mieszkania socjalne (według ustawodawstwa lo-
kale socjalne) przeznaczane są dla najuboższych i wynajmowane na czas oznaczony, pozo-
stałe, stanowiące główny zasób komunalny wynajmowane są na czas nieoznaczony, co 
w praktyce najczęściej oznacza wynajem do końca życia. Ponadto prywatyzacja i sprzyjające 
jej zasady prawne powodują, że gminy pozbywają się (dość chętnie) ok. 1% mieszkań 
z zasobu komunalnego rocznie. 

Można oczywiście przyjąć, że prywatyzacja mieszkań komunalnych może przyczynić 
się z czasem do zasilenia wtórnego rynku mieszkań na wynajem, ale nastąpi to dopiero 
w procesie poprawy warunków mieszkaniowych w dawnych mieszkaniach komunalnych. 
Podobnie jest z mieszkaniami należących do zakładów pracy: rozwiązanie umowy najmu 
z osobą, która przestała być pracownikiem zakładu napotyka na bariery wynikające z przepi-
sów dotyczących ochrony praw lokatorów. 

Nie spełniają oczekiwań towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje budują-
ce i zarządzające mieszkaniami bez zysku, powołane w celu tworzenia zasobów mieszka-
niowych dla gospodarstw domowych średnio zamożnych i mobilnych na rynku pracy. Dostęp 
do mieszkań w tbs-ach jest ograniczony przez niską podaż, warunki najmu, poziom docho-
dów i partycypację finansową oraz brak środków publicznych przeznaczanych na wspoma-
ganie rozwoju tego podsektora mieszkań na wynajem. Tych mieszkań dotyczą pomysły pry-
watyzacyjne, a tzw. partycypacja staje się towarem rynkowym. 

                                                                                                                                                   
stępność i standard, PRM z. 3/2007, Kraków; H. Zaniewska, A.T. Kowalewski, M. Thiel, R. Barek: Zrównoważony 
rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności, IRM, Kra-
ków 2008. 

Gminne Spółdzielcze Osób fizycznych Pozostałe 
Zasoby 
mieszk.
ogółem razem w tym 

socjal. 
TBS 

razem 
lokat. 

 
własn. 

Zakł. 
pracy razem w tym 

czynsz. razem 

w tym 
na 

wyna-
jem 

100 13,4 4,3 0,7 39,3 27,39 72,61 3,03 42,17 8,3 1,2 15,0 

 

Zasoby z mieszkaniami na wynajem (sprzyjającymi mobilności na rynku pracy) w miastach 

- - -  - -  -     
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W rezultacie niewielki zasób mieszkań wynajmowanych w Polsce w miastach ogranicza się 
do prywatnych zasobów czynszowych i części mieszkań budowanych przez deweloperów. 

Zasoby osób fizycznych (kamienice czynszowe) to zaledwie ok. 300 tys. mieszkań 
o zróżnicowanym stanie technicznym (i standardzie), w których poziom czynszów gwałtow-
nie wzrasta do wolnorynkowych po odzyskaniu nieruchomości przez właścicieli. 

Udział mieszkań i apartamentów na wynajem, które znajdują się w nowych zasobach 
deweloperskich, szacowany jest na 10-15%. Wysokie ceny najmu tych mieszkań sprawiają, 
że są one niedostępne dla średnio zarabiających, poszukujących pracy i gotowych zmienić 
miejsce zamieszkania w przypadku jej otrzymania. 

Mieszkania (lub ich część) na wynajem mogą znajdować się także w rozproszonych 
zasobach należących do osób fizycznych (domy jednorodzinne) i spółdzielni mieszkanio-
wych (głównie mieszkania własnościowe). Brak jest jednak jakichkolwiek danych statystycz-
nych oraz badań o liczbie takich mieszkań, a przecież zaspokajają one w znacznym stopniu 
potrzeby mieszkaniowe studentów. Należy zauważyć, że ten sposób zaspokajania potrzeb 
studenci traktują jako przejściowy, na bliższą perspektywę. Docelowo ich aspiracje są 
znacznie wyższe. 70% z nich chciałoby mieszkać we własnym domu jednorodzinnym, licząc 
na uzyskanie korzystnego kredytu21. Badania ankietowe wśród studentów prowadzone były 
w 2007 r., a więc przed ujawnieniem się kryzysu finansowego.  

 Zjawisko to jest charakterystyczne dla miast dużych, zwłaszcza akademickich. Próba 
wstępnego analizowania wielkości i rodzaju własności zasobów z mieszkaniami na wynajem 
w miastach w Polsce rodzi następujące pytania: 
 Co należy rozumieć w polskich warunkach przez zasób mieszkań na wynajem? 
 Czy w Polsce brak jest mieszkań o zróżnicowanych standardach na wynajem dla osób 

średnio zarabiających? 
 Jak ma powstawać taki zasób mieszkań, czy w ogóle powinno się wspomagać ze środ-

ków publicznych jego tworzenie czy jego najem (subsydiowanie najemców)? 
 Czy i jak kryzys ekonomiczny ograniczający rozwój budownictwa mieszkaniowego może 

pobudzać rynek najmu mieszkań? 
 Czy należy tworzyć odrębne od obowiązujących zasady najmu i ochrony praw najemców 

(lokatorów)? 
Przeprowadzona w dniu 20 listopada 2008 r. dyskusja wskazała na wagę problemu 

mieszkań na wynajem, zarysowała kierunek rozwoju tego segmentu mieszkań i potrzebę 
dalszych pogłębionych badań. 

 

Prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska 
Mgr Maria Thiel 
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
                                                
21 Patrz: W. Urbańska, M. Thiel, H. Zaniewska: Warunki mieszkaniowe młodych ludzi. [w:] Uwarunkowania roz-
woju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, red. A. Olejniczak-Merta, Instytut Badań Rynku, Konsump-
cji i Koniunktur, Warszawa 2008. 
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Władysław Rydzik 
 
 
 

ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE POTRZEB I POPYTU MIESZKANIOWEGO 
W POLSCE 

REGIONAL DIVERSIFICATION OF HOUSING NEEDS AND DEMAND IN POLAND 
 

Potrzeby mieszkaniowe można określić jako różnicę między liczbą gospodarstw do-
mowych a wielkością zasobu mieszkaniowego w poszczególnych województwach i regio-
nach. Wynikiem takiego oszacowania jest tzw. statystyczny deficyt mieszkań, przybliżający 
liczbę gospodarstw domowych nieposiadających do dyspozycji samodzielnego mieszkania. 
W takim ujęciu potrzeb mieszkaniowych poza możliwościami ilościowej i jakościowej identy-
fikacji pozostają preferencje wynikające np. z chęci wspólnego zamieszkania rodzin wielopo-
koleniowych oraz standardu mieszkań, którymi dysponują gospodarstwa domowe. Badanie 
takie stanowi jednak ważne przybliżenie skali niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, 
a przy podejściu terytorialnym możliwe jest wskazanie różnic występujących w miastach i na 
wsi oraz w województwach i regionach kraju.  

Prace badawcze o potrzebach mieszkaniowych bazują na spisie powszechnym wy-
konanym w 2002 r. (NSP 2002). Opierając się na danych spisowych, wykonano analizy po-
trzeb mieszkaniowych w 2002 r., a także wariantowe projekcje możliwości i warunków ich 
zaspokojenia. Statystyczny deficyt mieszkaniowy wynikający ze spisu NSP 2002 w 2002 r. 
wynosił ogółem ok. 1,7 mln mieszkań, z tego w miastach 1,09 mln, a na wsi 0,61 mln miesz-
kań. Oparta na tym deficycie projekcja22 potrzeb mieszkaniowych w 2010 r. przybliżyła skalę 
potrzeb mieszkaniowych (bez rezerwy mieszkaniowej), szacując je na 1,24 mln mieszkań 
ogółem, a w tym 0,78 mln w miastach i 0,46 mln mieszkań na wsi. Opublikowany w 2007 r. 
raport zespołu ekspertów23 wykonany w trybie społecznym jako odniesienie do raportu o sta-
nie mieszkalnictwa z 1981 r., bazujący również na wynikach NSP 2002, określił potrzeby 
mieszkaniowe w 2006 r. na 1,3 mln mieszkań ogółem, w tym w miastach 0,6 mln i na wsi 
0,7 mln mieszkań (wraz z rezerwą mieszkaniową). Potencjalny deficyt mieszkaniowy 
w 2013 r. oceniono w tym raporcie na 2,6 mln mieszkań, w tym 1,5 mln w miastach i 1,1 mln 
na wsi (z uwzględnieniem liczby rodzin pragnących mieszkać razem). 

Przywołane analizy potwierdzają zasadność ciągłej weryfikacji skali potrzeb mieszka-
niowych ze względu na zmiany zachodzące w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju oraz 
sposoby podejścia do rozwiązywania problemu mieszkaniowego, zwracając uwagę na ko-
nieczność różnicowania tych potrzeb w poszczególnych regionach. Wynika to zarówno ze 
zróżnicowanego tempa rozwoju regionów, ich sytuacji demograficznej, jak i polityki regional-
nej UE.  

                                                
22 W. Rydzik: Przesłanki prognozowania potrzeb i popytu mieszkaniowego ludności Polski do roku 2010, Instytut 
Rozwoju Miast, Kraków 2003, s. 40-41. 
23 Z. Bolkowska, E. Hibner, J. Koziński, H. Kulesza, T. Nawrot, P. Witakowski (kier. Zespołu), W. Witakowski: 
Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, Warszawa 2007, s. 37 i nast.  
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Tabela 1 

Prognoza liczby gospodarstw domowych do 2010 r. ogółem (w mln) 

2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2002
Polska 13,36 13,54 13,70 13,86 14,01 14,16 14,32 14,46 14,60 4,8%

Region centralny 2,91 2,94 2,97 2,99 3,02 3,05 3,07 3,10 3,12 3,8%
łódzkie 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 2,5%
mazowieckie 1,92 1,95 1,97 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 4,5%
Region południowy 2,83 2,86 2,89 2,92 2,95 2,98 3,01 3,04 3,06 4,5%
małopolskie 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 6,6%
śląskie 1,78 1,80 1,81 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 3,3%
Region wschodni 2,20 2,23 2,26 2,29 2,32 2,35 2,38 2,41 2,44 5,5%
lubelskie 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 4,6%
podkarpackie 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71 7,6%
podlaskie 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 5,2%
świętokrzyskie 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 4,4%
Region północno-zachodni 2,04 2,07 2,10 2,13 2,16 2,19 2,22 2,25 2,28 6,0%
lubuskie 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 5,7%
wielkopolskie 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,23 6,6%
zachodniopomorskie 0,61 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 4,9%
Region południowo-zachodni 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 4,0%
dolnośląskie 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 4,1%
opolskie 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 3,8%
Region północny 1,95 1,98 2,01 2,03 2,06 2,08 2,11 2,14 2,16 5,5%
kujawsko-pomorskie 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,78 5,2%
pomorskie 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 5,9%
warmińsko-mazurskie 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 5,5%
Źródło: Prognoza GUS do 2030 r. * Dane ze spisu NSP 2002  

 

 

Tabela 2 

Prognoza liczby gospodarstw domowych do 2010 r. w miastach (w mln) 

2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2002
Polska 8,98 9,08 9,16 9,24 9,32 9,40 9,47 9,53 9,59 3,9%

Region centralny 2,04 2,06 2,07 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 2,15 3,2%
łódzkie 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 1,8%
mazowieckie 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 3,9%
Region południowy 2,06 2,08 2,10 2,11 2,13 2,14 2,15 2,16 2,16 3,1%
małopolskie 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 4,5%
śląskie 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 2,5%
Region wschodni 1,14 1,15 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22 1,24 1,25 5,3%
lubelskie 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 5,1%
podkarpackie 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 6,1%
podlaskie 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 6,0%
świętokrzyskie 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 3,7%
Region północno-zachodni 1,38 1,40 1,41 1,43 1,44 1,46 1,47 1,49 1,50 4,7%
lubuskie 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 4,8%
wielkopolskie 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 5,1%
zachodniopomorskie 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 4,1%
Region południowo-zachodni 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 3,2%
dolnośląskie 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 3,3%
opolskie 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 2,9%
Region północny 1,35 1,36 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,45 1,46 4,4%
kujawsko-pomorskie 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 4,0%
pomorskie 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 4,3%
warmińsko-mazurskie 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 5,0%
Źródło: Prognoza GUS do 2030 r. * Dane ze spisu NSP 2002  
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Tabela 3 

Zasoby mieszkaniowe ogółem (w mln mieszkań) 

2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2006/2002 2006/2003
Polska 11,76 12,60 12,68 12,78 12,88 12,99 9,5% 2,2%

Region centralny 2,54 2,77 2,80 2,82 2,85 2,88 12,2% 2,8%
łódzkie 0,88 0,94 0,94 0,95 0,95 8,2% 1,0%
mazowieckie 1,66 1,83 1,85 1,88 1,90 14,3% 3,7%
Region południowy 2,48 2,66 2,68 2,69 2,71 2,73 9,3% 1,9%
małopolskie 0,91 1,00 1,01 1,02 1,03 13,5% 3,0%
śląskie 1,57 1,66 1,67 1,67 1,68 6,8% 1,2%
Region wschodni 1,95 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 9,0% 1,7%
lubelskie 0,65 0,69 0,70 0,70 0,71 9,0% 1,8%
podkarpackie 0,56 0,59 0,60 0,60 0,61 8,5% 1,8%
podlaskie 0,37 0,39 0,40 0,40 0,40 10,1% 2,1%
świętokrzyskie 0,38 0,41 0,41 0,41 0,42 8,5% 1,3%
Region północno-zachodni 1,81 1,92 1,93 1,95 1,97 1,99 8,8% 2,5%
lubuskie 0,31 0,33 0,33 0,33 0,34 8,1% 2,3%
wielkopolskie 0,96 1,02 1,03 1,04 1,05 9,1% 2,6%
zachodniopomorskie 0,53 0,57 0,57 0,57 0,58 8,4% 2,4%
Region południowo-zachodni 1,26 1,33 1,34 1,34 1,35 1,36 7,2% 1,7%
dolnośląskie 0,95 1,00 1,00 1,01 1,02 7,4% 1,9%
opolskie 0,31 0,33 0,33 0,33 0,34 6,7% 0,9%
Region północny 1,72 1,82 1,83 1,85 1,87 1,88 8,7% 2,5%
kujawsko-pomorskie 0,63 0,66 0,67 0,67 0,67 7,1% 1,8%
pomorskie 0,66 0,71 0,71 0,72 0,73 10,6% 3,3%
warmińsko-mazurskie 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 8,2% 2,5%
Źródło: Baza Danych Regionalnych GUS * Dane ze spisu NSP 2002  

 

 

Tabela 4 
Zasoby mieszkaniowe w miastach (w mln mieszkań) 

2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2006/2002 2006/2003
Polska 7,95 8,45 8,51 8,58 8,66 8,74 8,8% 2,4%

Region centralny 1,80 1,95 1,97 1,99 2,02 2,04 11,8% 3,2%
łódzkie 0,63 0,66 0,66 0,66 0,67 6,4% 1,0%
mazowieckie 1,18 1,30 1,31 1,33 1,35 14,7% 4,2%
Region południowy 1,82 1,93 1,94 1,95 1,96 1,98 7,7% 1,8%
małopolskie 0,52 0,57 0,58 0,58 0,59 12,8% 3,6%
śląskie 1,30 1,36 1,36 1,37 1,37 5,6% 1,0%
Region wschodni 1,01 1,07 1,08 1,09 1,09 1,10 8,4% 2,2%
lubelskie 0,33 0,35 0,35 0,35 0,36 8,7% 2,2%
podkarpackie 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 8,1% 2,4%
podlaskie 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 9,6% 2,9%
świętokrzyskie 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 7,0% 1,4%
Region północno-zachodni 1,22 1,29 1,30 1,32 1,33 1,34 8,5% 2,6%
lubuskie 0,21 0,23 0,23 0,23 0,23 7,5% 2,4%
wielkopolskie 0,62 0,65 0,66 0,67 0,67 8,9% 2,6%
zachodniopomorskie 0,39 0,41 0,42 0,42 0,42 8,3% 2,6%
Region południowo-zachodni 0,90 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 6,7% 1,9%
dolnośląskie 0,72 0,75 0,75 0,76 0,77 7,0% 2,1%
opolskie 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 5,9% 1,4%
Region północny 1,19 1,26 1,27 1,28 1,29 1,31 8,3% 2,7%
kujawsko-pomorskie 0,43 0,45 0,45 0,45 0,46 6,6% 1,6%
pomorskie 0,49 0,52 0,52 0,53 0,54 10,2% 3,6%
warmińsko-mazurskie 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 7,6% 2,9%
Źródło: Baza Danych Regionalnych GUS * Dane ze spisu NSP 2002  
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Przeprowadzone z końcem 2008 r. badania deficytu mieszkaniowego bazowały na 
opublikowanych przez GUS prognozach struktury i liczby gospodarstw domowych dla po-
szczególnych województw, opartych na danych spisowych z 2002 r. Stan gospodarstw do-
mowych do 2010 r., w tym w roku 2006 traktowanym jako odniesienie do bezpośrednich ana-
liz porównawczych, przedstawiono w tab. 1 i 2.  

Prezentowana w tabelach 1 i 2 prognoza liczby gospodarstw domowych ogółem 
w regionach i województwach w porównaniu z ich liczbą w miastach zwraca uwagę na rela-
cje między tymi ujęciami. W 2006 r. udział gospodarstw domowych w miastach w ich ogólnej 
liczbie stanowił 66,5%, a w najludniejszym regionie centralnym 69,5%. W regionie południo-
wo-zachodnim, o najmniejszej liczbie gospodarstw domowych, udział ten wynosił 70%. 

Relacje te wskazują, iż główny ciężar zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych spoczy-
wa na miastach, a możliwości rozwiązania problemu dotyczą przede wszystkim odpowied-
niego rozwiązania kwestii dostępności mieszkań na wynajem dla rodzin o przeciętnych do-
chodach. Wymaga ono poznania zależności między bezpośrednimi sprzężeniami wynikają-
cymi z kierunków i tempa rozwoju miast, ich sytuacji demograficznej oraz wielkości zasobu 
mieszkaniowego ogółem i dostępnego dla gospodarstw pracowniczych. Uzyskanie właściwej 
poszczególnym typom miast równowagi między warunkami dostępu do samodzielnego 
mieszkania a możliwościami zatrudnienia, przesądza w konsekwencji o możliwościach roz-
woju miast w poszczególnych regionach i województwach. 

Poznanie wielkości zasobów mieszkaniowych w regionach i województwach pozwala 
określić statystyczny deficyt mieszkań ogółem i w miastach. W tabelach 3 i 4 przedstawiono 
stan zasobów mieszkaniowych w regionach i województwach ogółem i w miastach. Zwraca 
uwagę znaczna różnica między liczbą mieszkań w zasobie mieszkaniowym zarejestrowanym 
w spisie NSP 2002 a liczbą mieszkań w 2003 r. i latach następnych, przyrost ogółem w Pol-
sce między rokiem 2003 a 2002 wyniósł ok. 0,84 mln mieszkań. W latach 2002 i 2003 odda-
no do użytku łącznie nieco ponad 0,26 mln mieszkań. Ta liczba nowych mieszkań nie jest 
odpowiednia do skali wzrostu zasobu mieszkaniowego, co świadczyć może o różnicy w spo-
sobie zaliczania przez GUS mieszkań do zasobu ogółem i w miastach. 

W tabeli 3 można zauważyć istotne różnice w wielkości zasobu mieszkaniowego 
w poszczególnych województwach, a także między regionami. W 2006 r. różnica między 
województwami lubuskim i opolskim, o najmniejszym zasobie mieszkań, a województwem 
mazowieckim, o największym zasobie, była ponad 5,5-krotna.  

W ujęciu regionalnym różnice te są znacznie mniejsze. Różnica między najmniej za-
sobnym w mieszkania regionem południowo-zachodnim a regionem centralnym była 
w tymże roku ok. dwukrotna. Podobne relacje występują w miejskich zasobach mieszkanio-
wych (tab. 4).  

Ryc. 1 i 2 obrazują skalę statystycznego deficytu mieszkań w poszczególnych regio-
nach kraju oraz generalną, niekorzystną tendencję kształtowania się tego deficytu 
w ostatnich latach. Wskazuje to na potrzebę podjęcia skutecznych działań poprawiających 
istniejący stan rzeczy, niezależnie od skali emigracji. Pozorna poprawa sytuacji mieszkanio-
wej w kraju, wynikająca ze stagnacji demograficznej oraz emigracji, nie zwalnia z konieczno-
ści wymiany znacznej części starego i zużytego nie tylko ekonomicznie, ale i technicznie 



 

 62

zasobu mieszkaniowego, szczególnie w miastach. Wymóg stosowania mechanizmów ryn-
kowych przy finansowaniu budowy nowych i modernizacji istniejących mieszkań dla rodzin 
o przeciętnych i nieco wyższych dochodach staje się poważnym wyzwaniem do opracowania 
sposobów finansowania oraz zasad użytkowania i utrzymania mieszkań dla grup społecz-
nych plasujących w przedziałach średniej zamożności. Z porównania rycin 1 i 2 wynika, że 
ok. 2/3 statystycznego deficytu mieszkań przypada na miasta i to w sytuacji, gdy znaczna 
liczba mieszkań budowana jest poza miastami przez mieszkańców tychże miast.  

Badanie popytu mieszkaniowego może wynikać z różnych podejść, które były stoso-
wane w przeszłości. Badania wykonane w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku 
w Instytucie Gospodarki Mieszkaniowej bazowały na dwóch głównych podejściach do pro-
blemu24. Pierwsze z nich opierało się na możliwie szczegółowej analizie dostępnych 
i przewidywanych w średnim okresie źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego. 
Badano przede wszystkim potencjał realizacyjny już istniejących lub wprowadzanych czy 
postulowanych systemów budowania, jak budownictwo komunalne i zakładowe, spółdzielcze 
i społeczne na wynajem oraz indywidualne. Uwzględniano w tych badaniach preferencje 
finansowe, np. ulgi podatkowe i fundusze celowe, jak KFM, stosowane do wspomagania 
sposobów finansowania budowy mieszkań dla rodzin o przeciętnych dochodach. 
 

Statystyczny deficyt mieszkań ogólem w regionach 
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Ryc. 1. Kształtowanie się zmian w potrzebach mieszkaniowych 

Ogółem w latach 2002-2007 
Badania własne na podstawie danych GUS 

                                                
24 W. Rydzik, W. Korecki: Badanie związków budownictwa mieszkaniowego z gospodarką narodową, Instytut 
Gospodarki Mieszkaniowej, Kraków 1998; W. Korecki, W. Rydzik: Finansowanie mieszkań własnościowych 
i czynszowych oraz różne formy wspomagania finansowego budowy lub nabycia mieszkań, Instytut Gospodarki 
Mieszkaniowej PBZ-128/III/1.3, Warszawa 1996.  
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Statystyczny deficyt mieszkań w miastach regionami 
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Ryc. 2. Kształtowanie się zmian w potrzebach mieszkaniowych  

w miastach w latach 2002-2007 
Badania własne na podstawie danych GUS 

 
Podejście drugie25 wynikało z możliwości zaangażowania banków do wspomagania 

potencjału finansowego gospodarstw domowych i wykorzystania tak połączonych środków 
pieniężnych do finansowania budowy nowych i modernizacji istniejących mieszkań. Taki 
sposób określania popytu mieszkaniowego wynikał z wyłącznie rynkowego podejścia do bu-
downictwa mieszkaniowego. Pewien wyłom w tak sformułowanej doktrynie stanowiły poja-
wiające się okresowo jakże niewystarczające próby stosowania dopłat państwa do odsetek 
od kredytów. Skuteczne zastosowanie stymulacji popytu mieszkaniowego, rozumianej gene-
ralnie jako przemyślana i długookresowa polityka mieszkaniowa państwa, wymagało jej 
opracowania i wprowadzenia, czego nie udało się zrealizować do dziś.  

Przeprowadzone generalne badanie popytu mieszkaniowego w wymiarze regional-
nym i wojewódzkim było możliwe dzięki prowadzonym od 1990 r. w Instytucie26 pracom nad 
strukturą i rodzajami notarialnie zarejestrowanych transakcji dot. nieruchomości w ujęciu ilo-
ściowym oraz od roku 2003, we współpracy z GUS, również w ujęciu wartościowym27. 

Bazując na tych badaniach, a szczególnie na obszernych i wielowymiarowych anali-
zach transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w latach 2006 i 2007, wykonanych 
w Instytucie, można przybliżyć wielkość potwierdzonego notarialnie popytu mieszkaniowego 
w województwach i powiatach. Zrealizowany popyt na lokale mieszkalne ogółem w 2007 r. 
dotyczył 363 powiatów na obszarze całego kraju i blisko 65,8 tys. aktów kupna. W wymiarze 

                                                
25 J. Łaszek: Globalny popyt mieszkaniowy a warianty budownictwa mieszkaniowego, Sprawy Mieszkaniowe, 
z. 1/1996, IGM, Warszawa 1966; J. Łaszek: Przemiany ekonomiczne w skali makro i ich wpływ na sektor miesz-
kaniowy do roku 2010, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1995.  
26 L. Kałkowski (kier. Zespołu), A. Sroczyński, W. Rydzik, J. Dudek: Monitoring polskiego rynku nieruchomości 
w latach 1990-2007, IRM, Kraków 2008 (z. 18).  
27  W. Rydzik: Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości w 2007 r., IRM, Kraków 2008; publikacja GUS: Trans-
akcje kupna/sprzedaży nieruchomości w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.  
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wartościowym popyt ten osiągnął poziom nieco powyżej 7,3 mld zł odpowiadał mieszkalnej 
powierzchni użytkowej blisko 3,5 mln m2. 

Porównanie zmian popytu mieszkaniowego w poszczególnych województwach 
w postaci danych o liczbie i powierzchni mieszkań objętych transakcjami w latach 2006 
i 2007 przedstawiono w tabeli 5, natomiast w tabeli 6 przedstawiono zmiany popytu na 
mieszkania w ujęciu ilościowym i wartościowym w latach 2006 i 2007 na poziomie powiatów 
ziemskich i grodzkich (65 miast na prawach powiatu) oraz dla miast wojewódzkich na tle za-
rejestrowanego popytu mieszkaniowego w całym kraju.  

Wyniki kilkuletnich badań ilościowych i wartościowych popytu mieszkaniowego ilu-
strują ryc. 3 i 4. Ponad 90% zrealizowanego popytu mierzonego ilościowo przypada na mia-
sta, a w ujęciu wartościowym jest to ponad 95% popytu krajowego. 

Tabela 5 
Transakcje kupna-sprzedaży lokali mieszkaniowych według województw w latach 2006-2007 

Liczba transakcji Pow. użytkowa lokali  
w tys. m2 Transakcje  

według województw 
2006 2007 2006 2007 

Polska 67 936 65 792 3679,3 3 497,6 
dolnośląskie 6 395 5 257 398,1 274,8 
kujawsko-pomorskie 3 346 3 385 168,5 197,4 
lubelskie 2 533 2 190 142,9 118,3 
lubuskie 5 716 6 713 304,7 350,4 
łódzkie 3 516 3 294 186,7 167,8 
małopolskie 1 806 1 862 89,4 105,5 
mazowieckie 6 842 6 938 342,4 359,7 
opolskie 2 758 1 816 157,8 104,4 
podkarpackie 1 791 2 450 84,5 109,5 
podlaskie 1 338 1 245 79,3 64,0 
pomorskie 5 559 5 581 290,1 295,4 
śląskie 12 992 12 730 719,5 687,2 
świętokrzyskie 1 406 1 090 64,6 53,9 
warmińsko-mazurskie 3 476 3 914 177,6 210,3 
wielkopolskie 3 677 2 664 205,7 144,7 
zachodniopomorskie 4 785 4 663 267,6 254,2 

Badania własne na podstawie danych GUS 

Tabela 6 
Liczba i wartość transakcji kupna-sprzedaży mieszkań według rodzaju powiatów 

w l. 2006-2007 
Lokale mieszkalne 

liczba transakcji wartość transakcji  
w tys. zł Wyszczególnienie 

2006 2007 2006 2007 
Powiaty grodzkie  33 961 34 283 3 255 618 4 825 007 
Udział w transakcjach ogółem 50,0 % 52,1 % 61,3 % 61,2 % 
Powiaty ziemskie 33 975 31 509 2 053 656 2 504 151 
Udział w transakcjach ogółem 50,0 % 47,9 % 38,7 % 38,8 % 
Miasta wojewódzkie razem 18 100 17 876 2 345 842 3 601 493 
Udział w transakcjach ogółem 26,6 % 26,2 % 44,2 % 66,3 % 
Polska ogółem 67 936 65 792 5 309 274 7 329 158 

Badania własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 3. Transakcje kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2003-2007 

Badanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 4. Wartość transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych  

w latach 2003-2007 
Badanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

W przekroju terytorialnym zróżnicowanie popytu mieszkaniowego pokazano na ma-
pach w podziale na województwa. Ryciny 5 i 6 ilustrują zróżnicowanie regionalne na podsta-
wie zbiorczych danych o liczbie i wartości transakcji dot. lokali mieszkalnych w 2007 r. w po-
szczególnych województwach. 
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Ryc. 5. Zróżnicowanie popytu na lokale mieszkalne w województwach w 2007 r. 

Badania własne na podstawie danych GUS 
 

Z zebranych przez GUS informacji o transakcjach mieszkaniowych wynika wyraźny 
podział na grupy województw (odpowiednio zacieniowanych) o znacznie różniącej się liczbie 
i wartości transakcji (ramki po prawej stronie rycin zawierają liczbę województw w przyjętych 
przedziałach ilościowych i wartościowych). Wykresy na tle województw wskazują na zróżni-
cowanie popytu na mieszkania o różnej liczbie izb. Załączone mapy wskazują na preferencje 
popytowe w poszczególnych województwach. 

Najciekawsze, wartościowe ujęcie popytu mieszkaniowego w poszczególnych woje-
wództwach przedstawiono na ryc. 6. Dominuje tu województwo mazowieckie mieszczące się 
w przedziale powyżej 500 mln zł obrotu, w podziale tym zmieściły się jeszcze dwa wojewódz-
twa: śląskie i zachodniopomorskie. Również wartościowo najliczniej zarejestrowane są lokale 
mieszkalne dwu- i trzyizbowe. Zamieszczone informacje świadczą o potencjale finansowym 
gospodarstw domowych, wspieranych kredytami bankowymi. Jednakże liczba transakcji wy-
kazanych w tabelach i na rycinach potwierdza dalece niewystarczające możliwości poprawy 
stanu mieszkalnictwa, traktowanego jako spójny system nastawiony na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych i poprawę standardu zamieszkania w przewidywalnym horyzoncie czaso-
wym. Szczególnie, że – poza transakcjami dotyczącymi preferencyjnych warunków sprzeda-
ży na rynku wtórnym – popyt dotyczy gospodarstw o dużej samodzielności finansowej i nie 

KUJAWSKO-POMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKIEŚLĄSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE

ŁÓDZKIE

W ojewództwa w grupach okreś l.
liczbą transakcji m ieszkaniam i

6 400 do 13 000  (2)
4 800 do 6 400  (3)
3 500 do 4 800  (3)
2 500 do 3 500  (4)
1 300 do 2 500  (4)

Struktura  trans akcji m ies zkan iami
wg liczby izb  w s zt.

5 200

1 izbowe 
2  izbowe
3 izbowe
4 i w ięce j 
o  n iezn . l. 



 

 67

może znacząco wpłynąć na zwiększenie dostępności mieszkań sprzyjającej rozwojowi go-
spodarczemu. 

Przedstawiony obraz popytu mieszkaniowego mierzony liczbą i wartością transakcji 
dot. lokali mieszkalnych w 2007 r. bazuje na danych z 363 powiatów. Można go scharaktery-
zować ze względu na 4 podstawowe parametry: liczbę, wartość, powierzchnię i średnią cenę 
transakcji, a także według określonych form obrotu nieruchomościami i lokalizację badanego 
rynku mieszkaniowego. Analizując terytorialne zróżnicowanie popytu mieszkaniowego, moż-
na posłużyć się podstawowymi miernikami statystycznym w celu oceny rodzaju i wielkości 
stymulacji lokalnego popytu. Warto zwrócić uwagę na rozpiętość liczby i wartości transakcji 
w poszczególnych powiatach i województwach oraz potrzebę konfrontacji tych danych z za-
miarami aktywizacji lub intensyfikacji rozwoju poszczególnych regionów kraju. Takie podej-
ście otwiera możliwości formowania lokalnych polityk mieszkaniowych, sprzyjających tak 
pożądanej przecież mobilności społecznej oraz aktywizacji ludności wiejskiej.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ryc. 6. Zróżnicowanie popytu na lokale mieszkalne w województwach w 2007 r. (w mln zł) 
Badania własne na podstawie danych GUS 
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wg liczby izb w mln z ł

830

1 izbowe
2 izbowe
3 izbowe
4 i więcej
o niezn. l.  
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Tabela 7 
Skala popytu na mieszkania ogółem oraz w granicach miast w 2007 r. w regionach 

 

a - wolny rynek b - sprzedaż 
bezprzetargowa

c - sprzedaż 
przetargowa a - wolny rynek b - sprzedaż 

bezprzetargowa
c - sprzedaż 
przetargowa

1 2 3 4 5 6 3 4 5 6
Liczba Min 1 1 1 1 1 1 1 1
transakcji Kwartyl 1 23 15 8 1 18 12 7 1

szt. Mediana 68 44 34 3 55 35 31 2
Średnia 181 104 103 15 171 97 104 14
Kwartyl 3 176 100 93 5 157 80 90 4
Max 3 412 3 412 2 002 552 3 412 3 412 2 002 552

Wartość Min 10 481 17 358 8 676 2 700 13 809 9 098 10 800 2 841
w zł Kwartyl 1 1 315 305 1 021 913 306 157 55 940 1 163 913 892 500 344 173 66 539

Mediana 4 920 011 3 456 622 1 297 619 128 837 4 258 056 3 114 808 1 398 411 125 389
Średnia 20 190 517 15 784 597 6 840 988 1 001 984 20 069 365 15 799 668 7 115 943 1 028 682
Kwartyl 3 12 561 854 8 100 921 4 484 335 275 886 11 411 953 7 299 642 4 455 118 334 529
Max 1 603 226 224 1 603 226 224 213 433 000 32 438 506 1 603 226 224 1 603 226 224 213 433 000 32 438 506

Powierzchnia Min 29 34 20 17 32 26 20 16
w m2 Kwartyl 1 1 136 774 445 66 939 602 399 52

Mediana 3 555 2 331 1 704 128 2 913 1 819 1 585 100
Średnia 9 635 5 686 5 309 790 9 046 5 262 5 352 726
Kwartyl 3 8 950 5 223 4 564 318 7 950 4 256 4 359 246
Max 187 607 187 607 102 855 26 999 187 607 187 607 102 855 25 700

Średnia cena Min 83 91 62 73 83 91 62 92
w zł/m2 Kwartyl 1 970 1 100 620 597 1 057 1 279 722 843

Mediana 1 280 1 526 932 1 000 1 411 1 709 990 1 352
Średnia 1 480 1 686 1 018 1 299 1 586 1 828 1 087 1 619
Kwartyl 3 1 735 2 036 1 207 1 540 1 835 2 135 1 300 1 842
Max 8 546 8 546 4 378 13 558 8 546 8 546 4 378 13 558

obroty ogółem
forma obrotu:

Transakcje ogółem Transakcje w granicach miast

obroty ogółem
forma obrotu:Miary statys-

tyczneOpis transakcji 

 
 
Uwagi: Polska w 2007 r. – dane z 363 powiatów. 
  Transakcje kupna-sprzedaży lokali mieszkaniowych. 
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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Dane o transakcjach dot. mieszkań w powiatach pozwalają na przeprowadzenie ana-
lizy ilościowej i wartościowej, bazującej na miarach statystycznych. Istotne różnice w para-
metrach opisujących powiatowe rynki mieszkaniowe można przedstawić, obliczając podsta-
wowe miary statystyczne dla ciągów liczb określających liczbę, wartość i powierzchnię nieru-
chomości według przyjętej specyfikacji poszczególnych rodzajów transakcji mieszkaniowych 
(ogółem, w powiatach ziemskich lub grodzkich, mieszkań jednoizbowych, dwuizbowych itp.) 
i zgodnie z przyjętym układem terytorialnym. Zastosowano w tym celu następujące miary 
statystyczne: średnią arytmetyczną, wartość minimalną i maksymalną w szeregu wyliczenio-
wym, medianę traktowaną jako wartość dzielącą szereg na połowy jednostek nie większych 
i nie mniejszych od mediany oraz kwartyle 1 i 2, dzielące szeregi wyliczeniowe z dokładno-
ścią do ćwiartek w takiej proporcji, iż 25% lub 75% jednostek ma wartość nie większą od 
liczby określającej dany kwartyl.  

Z tabeli 7 wynika, że minimalna liczba zawartych transakcji mieszkaniowych ogółem 
w badanych powiatach dotyczy 1 transakcji, podobnie jest w grupie transakcji zawartych 
w granicach miast. Kwartyl 1 dla transakcji ogółem lokalami mieszkalnymi wyniósł 23 trans-
akcje w zbiorze transakcji ogółem, 15 w zbiorze opisującym wolny rynek, 8 – dla sprzedaży 
bezprzetargowej i 1 transakcję w sprzedaży przetargowej itd. 

Oznacza to, że najmniejsza liczba transakcji w zbiorze danych z 363 powiatów wyno-
si 1 dla konkretnego powiatu, w 25% powiatów liczba transakcji była mniejsza od 23, liczba 
68 transakcji dzieli badany zbiór powiatów na połowę (w połowie powiatów liczba transakcji 
była mniejsza od 68), średnia arytmetyczna zawartych transakcji w umownym przeciętnym 
powiecie wynosi 181, a w 75% powiatów liczba transakcji była mniejsza od 173. Największa 
liczba transakcji w powiecie wyniosła 3 412. Można zatem, bazując na danych tabeli 7 
stwierdzić, że co najmniej w 1 powiecie zawarto zaledwie 1 transakcję. Najniższa wartość 
transakcji w zbiorze danych z 363 powiatów to 10 481 zł, a najmniejsza powierzchnia doko-
nanych transakcji kupna-sprzedaży to 29 m2, zaś minimalna średnia cena jednostkowa 
to 83 zł/m2. Należy zwrócić uwagę, że podane wielkości nie muszą dotyczyć tego samego 
powiatu.  

Podane miary statystyczne charakteryzują ilościowe i wartościowe różnice między 
grupami powiatów, określając rozpiętości w popycie na lokalnych rynkach nieruchomości, 
określając jednocześnie kilka poziomów aktywności tych rynków, i przybliżają możliwości 
określenia zrealizowanego, a zatem rzeczywistego popytu mieszkaniowego.  
 
 
Dr Władysław Rydzik 
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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Witold A. Werner 
 
 
 

SKALA I PRZYCZYNY MIGRACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 
EXTENT AND REASONS FOR INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATIONS 

 
Problem dostępności mieszkań jest ściśle związany z mobilnością ludności, którą 

oszacować można na podstawie wielkości migracji wewnętrznej oraz zewnętrznej (emigra-
cji). 

Analizą mobilności objęto lata 2002-2006 na podstawie danych statystycznych GUS 
opublikowanych w formie odrębnego raportu dotyczącego demografii. Okres ten z punktu 
widzenia migracji jest szczególnie interesujący, obejmuje bowiem dwa lata poprzedzające 
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, rok 2004, w którym nastąpiła integracja Polski ze 
strukturami UE, oraz następne dwa lata, w których postępował proces integracyjny, ułatwie-
nia w międzynarodowych przepływach ludności i stopniowe otwieranie zagranicznych rynków 
pracy dla Polaków. 

Jedną z istotnych informacji, ilustrujących procesy migracyjne, są zmiany w bilansie 
ludności, zestawione w poniższej tabeli na podstawie cytowanego raportu GUS. 

Tabela 1 
Bilans ludności w Polsce w latach 2002-2006 

Rok Ludność Urodzenia Zgony Emigracja Saldo 

2002 38 218 531    355 526    360 170     24 532   - 29 176 
2003 38 190 608    352 785    365 945    20 813   - 33 973 
2004 38 173 835    356 131    363 522    18 877   - 26 268 
2005 38 157 055    366 095    368 285    22 242   - 24 432 
2006 38 125 479    376 035    369 686    46 936   - 40 587 

Ogółem x 1 806 572 1 827 608  133 400 - 154 436 

 
Jak wynika z powyższej tabeli, w analizowanym okresie zmniejsza się liczba ludności 

w Polsce, przy czym nie można zauważyć wyraźnej współzależności skali emigracji z okresu 
przed wejściem oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. W roku tym wprawdzie 
zmniejszyła się liczba emigrantów, powróciła do poprzedniego stanu z roku 2005. W roku 
2006 zaobserwować można znaczny wzrost emigracji, który może mieć związek z kolejnym 
otwieraniem dla Polaków rynku pracy w krajach Europy Zachodniej, lecz także z ułatwieniami 
paszportowo-wizowymi. 

Migracje wewnętrzne pomiędzy miastami i wsią zestawiono w kolejnej tabeli. Po-
twierdzają dość znaczną mobilność Polaków, choć można sądzić, że nie wszystkie prze-
mieszczenia ludności z miast do wsi (i odwrotnie) mogły być ujęte w statystyce. Oficjalne 
statystyki obejmują bowiem tylko migracje odnotowane w zameldowaniach i wymeldowa-
niach osób zmieniających miejsce zamieszkania, dla których zmiany te były formalnie po-
trzebne do celów podatkowych, kredytowych itp. 



 

 71

 
Tabela 2 

Migracje wewnętrzne miasto-wieś 

Rok Odpływ 
do miast 

Odpływ 
do wsi Saldo Napływ 

z miast 
Napływ 
ze wsi Saldo 

2002 129 148 63 784 65 364  96 492 114 140 17 648 
2003 136 013 64 641 71 372  99 692 130 129 30 437 
2004 132 850 64 890 67 960  96 637 138 255 41 618 
2005 132 779 62 260 70 519  97 561 130 179 32 618 
2006 144 894 71 258   73 636 111 154 146 242 35 088 

Ogółem 675 684 326 833 348 851 501 536 658 945 157 409 

 
Strukturę przepływów ludności według województw w 2002 i 2006 r. dla porównania 

różnic zestawiono w kolejnych dwóch tabelach (tab. 3 i 4).  
 

Tabela 3 
Przepływy ludności według województw w 2002 r. 

Migracje wewnętrzne 
Województwo Ludność Emigracja 

odpływ napływ 
Saldo 

% 

dolnośląskie 2 904 694 2 007 30 662 29 978    - 8,9 

kujawsko-pomorskie 2 069 166 720 24 023 23 002    - 7,6 

lubelskie 2 196 992 211 26 587 22 747  - 17,8 

lubuskie 1 008 196 464 12 076 11 281  - 11,2 

łódzkie 2 607 380 393 23 973 22 566    - 8,0 

małopolskie 3 237 217 699 26 417 29 403   + 7,8 

mazowieckie 5 128 623 520 51 893 64 059 + 18,2 

opolskie 1 061 009 4 665 10 514 9 832  - 54,3 

podkarpackie  2 105 050 997 22 487 20 056  - 17,1 

podlaskie 1 207 704 584 14 772 13 291  - 15,5 

pomorskie 2 183 636 1 823 24 896 26 878   + 0,1 

śląskie 4 731 533 8 961 44 139 42 500  - 24,9 

świętokrzyskie 1 295 885 187 14 456 12 084  - 21,2 

warmińsko-mazurskie 1 428 449 1 142 18 492 16 356  - 20,0 

wielkopolskie 3 355 279 508 35 969 38 275    +4,7 

zachodnio-pomorskie 1 697 718 651 22 206 21 254     -7,5 

Ogółem 38 218 531 24 532 403 562 403 562     -6,1 

 
Dane wskazują na znaczne różnice w przepływach ludności w porównaniach woje-

wódzkich. Województwa z pewnym uproszczeniem „wyludniające się” to np. opolskie i ślą-
skie, a o zwiększającej się liczbie ludności to zwłaszcza mazowieckie. 

Jak wynika z porównania przepływów ludności w roku 2002 i 2006, tendencje nie ule-
gły zasadniczym zmianom, choć trzeba zauważyć ogólny spadek liczby ludności w Polsce. 
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Tabela 4 
Przepływy ludności według województw w 2006 r. 

Migracje wewnętrzne 
Województwo Ludność Emigracja 

odpływ napływ 
Saldo 

% 

dolnośląskie  2 882 317   5 201   38 090   38 494   - 12,5 
kujawsko-pomorskie  2 066 371   2 360   28 642   27 019   - 14,7 
lubelskie  2 172 766   1 703   29 793   24 633   - 27,9 
lubuskie  1 008 520   1 497   15 018   14 491   - 13,4  
łódzkie  2 566 198   1 462   27 969   26 198   - 12,3 
małopolskie  3 271 206   3 178   30 916   34 225    + 0,4 
mazowieckie  5 171 702   2 185   63 633   79 901  + 17,7 
opolskie  1 041 941   4 792   11 977   11 140   - 50,5 
podkarpackie   2 097 564   2 800   22 734   20 827   - 22,3 
podlaskie  1 196 101   1 238   15 732   13 738   - 23,4 
pomorskie  2 203 595   4 027   31 766   34 107     - 4,9 
śląskie  4 669 137   9 865   50 386   46 718   - 28,9 
świętokrzyskie  1 279 838      904   15 493   12 698   - 29,1 
warmińsko- mazurski  1 426 883   2 350   21 906   18 778   - 29,2 
wielkopolskie  3 378 502   2 292   45 035   47 451    + 0,1 
zachodnio-pomorskie  1 692 838   1 082   24 458   23 130   - 10,4 
Ogółem 38 125 479 46 936 47 3548 473 548     - 9,9 

 
Z punktu widzenia procesów mobilności Polaków interesująca jest struktura wieku 

emigrantów w porównaniu ze strukturą wieku ludności. W tym celu zestawiono dane z roku 
2002 i 2006. 

Tabela 5 
Współzależność wieku emigrantów i struktury ludności 

2002 2006 
Ludność  

według wieku struktura  
ludności 

struktura  
emigracji 

struktura  
ludności 

struktura  
emigracji 

0-14 17,80 8,34 15,79 9,07 
15-19   8,45       16,52   7,31 7,68 
20-29 16,06       20,29 16,79       41,87 
30-39 12,87       16,35 13,81       17,33 
40-59 22,96       30,34 28,70       20,50 
60-64   4,18 3,00   4,16         1,33 

65 i więcej 12,79 5,16 13,42 2,20 

 
Zestawienie tych współzależności potwierdza obiegową opinię, że podstawową grupę 

emigrantów stanowią ludzie w wieku 20-29 lat (2,5 razy większy udział emigrantów w tej gru-
pie wiekowej w stosunku do struktury wieku ludności w 2006 r.). Kolejną grupę stanowią lu-
dzie w przedziale wiekowym 30-39 lat. 

W grupach wieku 15-19 lat oraz 40-59 lat zwraca uwagę zasadniczy spadek emigracji 
w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2002. W pozostałych grupach wieku udział emigrantów 
jest niższy od udziału w strukturze ludności. 
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Na podstawie przedstawionych danych można też sądzić, że potwierdzają się praso-
we informacje o pozostawianiu przez emigrantów dzieci w Polsce, choć sytuacja w 2006 r. 
poprawiła się. 

Przyczyny migracji, które można odnieść do danych statystycznych, potwierdzają też 
obserwacje z wielu dziesiątków lat o przemieszczaniu się ludności ze wsi do miast, zwłasz-
cza z województw o wolniejszym rozwoju, zarówno wewnątrz kraju jak też poprzez wyjazdy 
zagraniczne. 

Trzeba tu jednak zauważyć, że dane statystyczne, zwłaszcza dotyczące emigracji, 
nie odzwierciedlają faktycznej liczebności nieformalnej emigracji, polegającej na okresowym 
wyjeździe za granicę bez deklarowania statusu emigranta. Są to liczby wielokrotnie większe 
od rejestrowanych w oficjalnej statystyce GUS. 

Migracje wewnętrzne związane są przede wszystkim ze spadkiem opłacalności pro-
dukcji rolnej, przemieszczaniem się w poszukiwaniu pracy (powstawanie nowych rynków 
pracy) oraz pozostawaniem w miastach absolwentów szkół wyższych i średnich, których to 
szkół nie było w dotychczasowych miejscach zamieszkania. 

Informacje dotyczące struktury wiekowej ludności wskazują też na postępujący pro-
ces starzenia się społeczeństwa. 

Trzeba tu również zwrócić uwagę na trudności w interpretacji przyczyn przemiesz-
czania się ludności z miast do wsi, a tym samym zniekształcenia statystyczne, które wynikają 
z lokalizacji budownictwa jednorodzinnego ze względów ekonomicznych na tańszych tere-
nach podmiejskich, administracyjnie wiejskich. 

Z danych statystycznych z ostatnich kilku lat dotyczących budownictwa mieszkanio-
wego wynika, że ponad połowa oddawanych do użytku mieszkań – to budownictwo jednoro-
dzinne, realizowane w znacznej części na wsi przez osoby pracujące i związane z miastem. 
Wybór budownictwa jednorodzinnego, zwłaszcza na terenach podmiejskich, uzasadniony 
jest niższymi niż w miastach cenami działek budowlanych oraz kosztami budowy, porówny-
walnie – przy tej samej powierzchni użytkowej – około dwukrotnie niższymi od kosztów 
w budownictwie wielorodzinnym w miastach. 

W latach 2001-2007 w budownictwie jednorodzinnym oddano do użytku 468,3 tys. 
mieszkań, a w budownictwie wielorodzinnym 369,3 tys. mieszkań. 

Z porównań liczby ludności w roku 2006 i 2002 wynika, że mimo odnotowywanej 
przez GUS dość znacznej migracji ze wsi do miast, udział ludności w miastach nieznacznie 
zmniejszył się w tym czasie, o 0,38%, to jest o 93 052 osób. Ludność w miastach w 1995 r. 
stanowiła 61,8% ludności ogółem, w 2002 r. – 61,7%, a w roku 2006 – 61,3%. W ciągu 10 lat 
liczba mieszkańców miast statystycznie zmniejszyła się o około ½ miliona. 

Wymienione zjawiska deformują i utrudniają interpretację danych statystycznych, nie 
podważają jednak generalnie tezy o podstawowych przyczynach migracji, które odnieść 
można do poszukiwania pracy, a ogólniej do poszukiwania lepszych warunków indywidual-
nego rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Jednym z realnych hamulców mobilności jest niewątpliwie przywiązanie do własnego 
mieszkania, formalne i finansowe trudności zamiany mieszkań oraz ograniczony rynek 
mieszkań czynszowych (do wynajęcia). Dla uzasadnienia takiego założenia trzeba podjąć 
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próbę określenia współzależności, w układzie regionalnym, istniejących zasobów mieszka-
niowych z mieszkaniami oddawanymi do użytku, a następnie odniesienia tej współzależności 
do salda przepływów ludności. 

Jak wynika z danych statystycznych, w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2002 
(a więc w ciągu zaledwie 4 lat, obejmujących czas wejścia Polski do Unii Europejskiej) 
wzrósł wskaźnik udziału mieszkań oddanych do użytku w stosunku do istniejących zasobów 
mieszkaniowych z 2,6 do 3,0, to jest o 53,4%. 

Można tu jednak zauważyć wyraźne zróżnicowanie dynamiki przyrostu nowych 
mieszkań w poszczególnych województwach. Największe przyrosty wystąpiły w wojewódz-
twach warmińsko-mazurskim, lubelskim i dolnośląskim, natomiast największe relatywne 
spadki w województwie świętokrzyskim i mazowieckim. 

Można zauważyć, że przyrosty wystąpiły w tych województwach, które miały niskie 
wskaźniki mieszkań na 1000 mieszkańców (poniżej średniej krajowej), natomiast relatywne 
spadki w przypadku województwa świętokrzyskiego można tłumaczyć bardzo niską bazą, 
rozumianą jako liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, a równocześnie stałym tempem 
przyrostu nowych mieszkań. W przypadku województwa mazowieckiego niekorzystną różni-
cę między rokiem 2002 i 2006 wytłumaczyć można wysoką bazą w roku 2002 i trudnością 
utrzymania tak wysokiego tempa wzrostu w 2006 r. 

Tabela 6 
Zasoby mieszkaniowe i mieszkania oddane do użytku w latach 2002 i 2006 

 

Województwo 

Mieszka-
nia  

w tys.  
na 1000 
mieszk. 

w 2002 r. 

Mieszka-
nia odda-

ne do 
użytku  
w tys. 

na 1000 
mieszk. 

w 2002 r. 

Wskaźnik 
udziału 

mieszkań 
oddanych 
do istnie-

jących  
w 2002 r. 

Mieszka-
nia  

w tys. 
na 1000 
mieszk.  

w 2006 r. 

Mieszka-
nia odda-

ne do 
użytku 
w tys. 

na 1000 
mieszk. 

w 2006 r. 

Wskaźnik 
udziału 

mieszkań 
oddanych 
do istnie-

jących  
w 2006 r. 

Różnica 
między 

2002 
i 2006 r. 

% 

Ogółem 304,3 2,6 0,58 338 3,0 0,89 +53,4 
dolnośląskie 322,0 2,4 0,75 254 3,2 0,90 +20,0 
kujawsko-
pomorskie 302,0 2,1 0,69 326 2,4 0,74 +7,2 

lubelskie 290,5 1,5 0,52 325 2,2 0,68 +30,7 
lubuskie 303,9 2,4 0,79 334 2,9 0,87 +10,1 
łódzkie 332,7 1,8 0,54 371 1,9 0,51 - 5,6 
małopolskie 278,0 3,0 1,08 315 3,8 1,20 +11,1 
mazowieckie 320,4 4,4 1,37 367 5,2 1,14 - 16,8 
opolskie 292,8 1,2 0,41 322 1,3 0,40 - 2,5 
podkarpackie 262,3 1,9 0,72 289 2,2 0,76 + 5,5 
podlaskie 297,6 2,2 0,74 336 2,5 0,74 +- 0,0 
pomorskie 299,1 3,9 1,30 331 4,6 1,39 + 6,9 
śląskie 328,9 1,6 0,48 360 1,8 0,50 + 4,2 
świętokrzyskie 291,8 2,1 0,72 325 1,3 0,40 - 44,5 
warmińsko- 
mazurskie 295,1 2,0 0,68 324 3,1 0,96 + 41,2 

wielkopolskie 284,3 2,8 0,98 311 3,1 1,00 + 2,0 
zachodniopo-
morskie 310,9 2,7 0,87 342 3,0 0,88 + 1,1 
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Zestawiając wskaźniki przyrostu mieszkań z przepływami ludności, można zauważyć 
pewne logiczne związki w odniesieniu do województw mazowieckiego, małopolskiego i wiel-
kopolskiego: wysokiemu przyrostowi mieszkań w 2006 r. towarzyszył napływ ludności. 
W przypadku województw: pomorskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego znaczny 
przyrost mieszkań nie przekładał się na dodatni wynik migracji, co można tłumaczyć budow-
nictwem mieszkaniowym w tych rejonach do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, dla po-
trzeb własnych (drugie mieszkanie), a także budowaniem mieszkań na wynajem, głównie dla 
urlopowiczów. 

W poszukiwaniu współzależności między migracją a dostępnością mieszkań najbar-
dziej wiarygodne są liczby oddanych do użytku mieszkań, choć ze względów podatkowych 
pewna część wybudowanych mieszkań, zwłaszcza jednorodzinnych, nie jest zgłaszana, na-
tomiast dane dotyczące migracji, w tym szczególnie zewnętrznej, nie odzwierciedlają fak-
tycznych przemieszczeń ludności ze względu na ograniczone potrzeby i obowiązki meldun-
kowe, niezgłaszanie intencji wyjazdów zagranicznych, stałych dojazdów do pracy i szkół 
w obrębie województw, jak też pomiędzy województwami. 

W pracy poświęconej zmianom systemu osadniczego Polski na tle przemian demo-
graficznych Piotr Korcelli przypomina, że w badaniach tzw. przyczyn migracji wewnętrznych 
w Polsce „otrzymanie mieszkania” było w przeszłości wymieniane zwykle jako motyw numer 
jeden. W tamtym okresie mieszkania były jednak dobrem wysoce subsydiowanym a także 
reglamentowanym. W gospodarce rynkowej głównym motywem migracji jest z reguły praca. 
Wybór warunków mieszkaniowych odpowiadających indywidualnym potrzebom i dochodom 
jest związany z tzw. cyklem mobilności dziennej. 

Na podstawie cytowanej pracy, zawierającej m.in. omówienie problemów migracji 
i systemu osadniczego Polski zawartych w prognozach demograficznych GUS oraz rządo-
wych dokumentach programowych (Raport o stanie Państwa z 2004 r., Długofalowa strate-
gia rozwoju regionalnego z 2004 r., Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju z 2001 r.), a także własnej prognozy cytowanego Autora można przypuszczać, że do 
roku 2013 liczba ludności obszarów wiejskich zmniejszy się o około 6%, przy wzroście liczby 
mieszkańców miast o 1,5-2,0%. W kolejnym okresie, do 2025 r., zmiany w strukturze syste-
mu osadniczego będą zapewne głębsze, chociaż ich kształt nie jest oczywisty. 

Wspomniane dokumenty i opracowania przewidują rozwój głównych obszarów me-
tropolitalnych, natomiast prognozy prawdopodobnego kryzysu obejmują mniejsze miasta, 
szczególnie w przypadku rozważanej likwidacji powiatów, przewidują także przemiany osad-
nictwa wiejskiego, zwłaszcza na potencjalnych obszarach depopulacyjnych (Podlasie, Lu-
belszczyzna, Warmia i Mazury, Kielecczyzna a także Pomorze Środkowe i Zachodnie, duże 
połacie Mazowsza i Ziemi Łódzkiej). 

Przewidywane tendencje rozwoju, zwłaszcza w kontekście statystycznego spadku 
ludności miejskiej w analizowanych latach, nie prowadzą w perspektywie najbliższych dwu-
dziestu lat do zasadniczych zmian obecnej struktury systemu osadniczego Polski. 

Przy takich założeniach oraz dostępnej, choć nie w pełni wiarygodnej wiedzy na te-
mat kierunków przemieszczeń ludności (przyczyn i skali migracji), trzeba przyjąć, że popyt 
na „dostępne” mieszkania, przez które należy rozumieć w dość długiej perspektywie  
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mieszkania na wynajem, będzie kierował się ku potencjalnym miejscom pracy, najczęściej 
zlokalizowanym na obszarach metropolitalnych. 

Statystyczne przemieszczanie ludności, zarówno w układzie międzywojewódzkim 
(międzyregionalnym) jak też między miastem i wsią, może być trudne do uchwycenia i od-
biegać od fizycznej migracji, m.in. przy likwidacji utrudnień administracyjnych w zmianie 
miejsca zamieszkania, przewidywanej likwidacji „meldunków”, a także motywacji ekonomicz-
nej bądź mody na mieszkania poza granicami dużych miast. 

Wspomniane motywacje ekonomiczne bądź mody na mieszkania formalnie poza mia-
stem (na wsi) wiążą się przede wszystkim z budownictwem jednorodzinnym, realizowanym 
zazwyczaj dla własnych potrzeb inwestorów, choć nie można wykluczyć budowy podmiej-
skich mieszkań z przeznaczeniem na wynajem, o znacznie niższych czynszach niż mieszkań 
czynszowych w miastach. Na terenach podmiejskich można już zaobserwować budowę bądź 
adaptację starych budynków na niskostandardowe „pokoje pracownicze” (o charakterze 
dawnych hoteli robotniczych), głównie dla pracowników budownictwa zatrudnionych okreso-
wo w miastach. 

Obecne dysproporcje między cenami mieszkań a przeciętnymi dochodami Polaków 
wskazują na celowość, a nawet konieczność rozwijania systemu mieszkań czynszowych, 
który sprzyja mobilności społecznej i rozwojowi gospodarczemu. Wyraźny światowy kryzys 
finansowy, który na zasadzie efektu domina obejmuje Polskę, powoduje z jednej strony 
ostrożność banków w udzielaniu kredytów inwestycyjnych (hipotecznych), podwyższanie 
kryteriów zdolności kredytowej i wzrost kosztów kredytów, a z drugiej strony prawdopodo-
bieństwo wzrostu bezrobocia i spadku liczby potencjalnych inwestorów. 

Podstawowe bariery rozwoju budownictwa czynszowego sprowadzić można do na-
stępujących: 
 Ograniczenia środków budżetowych na mieszkalnictwo (w budżecie na rok 2009 do około 

0,02% PKB), w tym środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z którego w znacz-
nym stopniu finansowane były inwestycje towarzystw budownictwa społecznego. Z do-
stępnych informacji można też wnosić, że mieszkania TBS, niezależnie od niewielkiego 
ich udziału w ogólnej liczbie mieszkań czynszowych, nie mają wpływu na mobilność lud-
ności. 

 Brak motywacji samorządów gminnych do budowy nowych mieszkań czynszowych, 
a nawet pozbywanie się (sprzedaż) mieszkań komunalnych. Można też zauważyć obawy 
przed podejmowaniem inicjatyw w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) wo-
bec licznych obwarowań prawnych prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych, w których 
gminy udostępniałyby grunty, a prywatni inwestorzy finansowaliby budowę mieszkań 
czynszowych. Wiąże się to z prawdopodobieństwem konieczności dopłat do czynszów dla 
osób gorzej sytuowanych. 

 Zahamowanie budowy mieszkań zakładowych (z wyjątkiem mieszkań dla zawodowych 
żołnierzy i policji), m.in. w wyniku prywatyzacji dużych zakładów pracy i wystarczającej 
podaży rąk do pracy. 

 Zniechęcanie prywatnych osób o wysokich dochodach do inwestowania w mieszkania 
pod wynajem, po pierwsze z powodu wysokiego podatku od wynajmu (20% przychodu 
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z tego tytułu powyżej 4000€) i po drugie, niekorzystnej dla wynajmującego ustawy 
o ochronie lokatorów. Zmiana tych dwóch uwarunkowań, a ponadto podjęcie próby zor-
ganizowanej formy inwestowania przez prywatne osoby budowy mieszkań na wynajem 
(na zasadach zbliżonych do OFI lub firm budujących hotele) może spowodować ożywie-
nie budownictwa czynszowego. 
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DOSTĘP DO MIESZKAŃ NA WYNAJEM W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 
JAKO WYNIK PRZYJĘTEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ 

ACCESSIBILITY TO RENTAL FLATS IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 
AS A RESULT OF THE ADOPTED HOUSING POLICY 

 
Według literatury przedmiotu28 budownictwo społeczne (na wynajem) charakteryzują 

trzy cechy:  
 liczba budowanych mieszkań wynika z programu władz państwowych, a nie z wielkości 

realnego popytu, 
 cena mieszkania nie wynika z relacji rynkowych, lecz jest ustalana przez władze publicz-

ne, 
 budowa i zarządzanie mieszkaniami zapewniane jest przez organizacje działające bez 

zysku, zgodnie z zasadami ustalonymi dla tego rodzaju działalności. 
Sektor mieszkań społecznych w Europie Zachodniej był mocno wspierany przez wła-

dze publiczne w okresie silnego deficytu mieszkań. Obecna sytuacja mieszkaniowa w kra-
jach Europy Zachodniej jest wynikiem rozwiązań, przyjętych w tym okresie. Najlepszą sytu-
ację pod względem liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców mają państwa 
skandynawskie: Finlandia, Szwecja i Dania. Wprawdzie wskaźnik ten jest wyższy w Grecji, 
Portugalii i Hiszpanii, ale wynika to ze znacznego udziału w tych państwach domów waka-
cyjnych oraz pustostanów, uwzględnianych w krajowych statystykach. 

W każdym z krajów, które mają obecnie dobrą sytuację mieszkaniową (wyrażoną licz-
bą mieszkań na 1000 mieszkańców), można w przeszłości wyodrębnić okresy znacznej in-
tensywności budownictwa mieszkaniowego, po których następował okres spowolnienia 
(Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy). Z kolei w krajach, które mają obecnie nienajlepszą 
sytuację mieszkaniową, tempo budowania mieszkań w ostatnim okresie znacznie wzrosło 
(Hiszpania, Grecja, Portugalia, Irlandia). 

Kraje „starej” Unii rozwiązały swe problemy mieszkaniowe dzięki różnym formom bu-
downictwa społecznego. Do II wojny światowej w krajach Europy Zachodniej dominowało 
ono w strukturze własności mieszkań. W 1950 r. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii 
ponad 70% obywateli mieszkało w mieszkaniach czynszowych. Wraz z poprawą sytuacji 
finansowej obywateli i poprawą wskaźnika nasycenia mieszkaniami liczba właścicieli zaczęła 
rosnąć. 

                                                
28 M.in. Donner Ch.: Housing Policies in the European Union. Theory and Practice, Austrian Federal Ministry 
of Economic Affair and Labour, Vienna 2000; Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, Praca zesp. wyko-
nana w trybie społecznym, Warszawa, styczeń 2007; W. Dominiak: Mieszkania socjalne w wybranych krajach 
europejskich i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2003.  
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Obecnie sytuacja pod względem struktury własnościowej mieszkań w poszczegól-
nych państwach europejskich jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej mieszkań czynszowych 
jest w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Szwecji, Danii, natomiast budownictwo własnościowe 

Tabela 1 
Podstawowe wskaźniki sytuacji mieszkaniowej krajów UE 

Średnia powierzchnia  
w m2 

Udział w ogólnej liczbie 
mieszkań 

Państwo 

Liczba 
mieszkań 
na 1000  

mieszkań-
ców 

mieszkania mieszkania 
na osobę 

własnościo-
wych 

w budynkach 
wielorodzin-

nych 

Austria 414 90,8 37,6 51 52,1 
Belgia 457 76,0 34,8 68 25,1 
Bułgaria           480     
Cypr 387   68  
Dania 453 113,5 51,4 49 38,8 
Estonia 466   60,2 28,1 96 68,2 
Finlandia 500   76,1 38,1 63 57,6 
Francja 484   86,4 41,8 57 43,3 
Grecja 489   82,7 40,5 74 40,5 
Hiszpania 475   89,5 42,5 82 47,5 
Irlandia 364 104,9 37,9 79   8,6 
Litwa 381   60,1 22,9 91 61,2 
Luksemburg 381 122,2 46,5 68 29,1 
Łotwa 431   59,4 25,9 77 70,9 
Malta 314 129,9 40,7 70  
Holandia 417   98,0 40,8 56 31,1 
Niemcy 478   89,2 42,6 45 53,9 
Polska 337   66,7 22,5 57 63,1 
Portugalia 502   83,0 41,7 75 22,6 
Czechy 439   73,9 32,4 47 56,5 
Rumunia 378     
Słowacja 363   64,3 23,3 85 51,5 
Słowenia 398   74,3 29,5 84 28,4 
Szwecja 482   91,0 43,9 38 51,9 
Wlk. Brytania 418   88,5 37,0 69 18,7 
Węgry 414   74,3 30,8 93 33,6 
Włochy 464   87,8 40,7 73 74,7 
UE (27) 445   84,7 37,8   

Uwagi: Dane dla 2006 r., dla niektórych krajów dane z lat wcześniejszych:  
Austria i Włochy – 2003, Finlandia – 2005, Francja, Słowenia i Wlk. Brytania – 2004.  

Źródło: L. Nykiel, Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, z. 25, Warszawa 
2008. 

 
przeważa w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Włoszech i Irlandii. Generalnie w tych krajach Euro-
py, gdzie znaczne były rozmiary budownictwa czynszowego, udział mieszkań własnościo-
wych jest relatywnie najniższy. Forma własności w mieszkalnictwie zależała raczej od trady-
cji niż od zamożności społeczeństwa: w Hiszpanii i Irlandii, nie należących do najbogatszych, 
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jest około 80% mieszkań własnościowych, a w Niemczech i Szwecji, uważanych za kraje 
zamożne, jedynie około 40%. 
 

Tabela 2 
Nasilenie budownictwa mieszkaniowego w krajach UE 

Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców 
Państwo 

1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

Austria 6,8 5,4 4,7 6,6 6,6 5,2   
Belgia 4,9 3,1 4,3 4,1 3,8 4,4   
Bułgaria         
Cypr 17,6 13,9 14,0 10,6 7,3 8,6   
Dania 5,9 4,4 5,3 2,6 2,9 4,9 5,0 4,8 
Estonia 9,8  4,8 0,8 0,5 1,8 2,9 3,8 
Finlandia 10,4 10,3 13,1 4,9 6,3 5,8 6,5 6,4 
Francja 7,0 5,3 5,9 7,0 6,4 6,0   
Grecja 14,1 8,9 11,9 6,8 8,5    
Hiszpania 7,1 5,0 7,2 7,2 11,4 12,6 11,9 13,3 
Irlandia 8,2 6,7 5,6 8,5 13,2 19,0 19,0 21,9 
Litwa   5,9 1,5 1,3 1,3 1,7 2,1 

Luksemburg 5,5 3,6 6,7 6,6 3,8 4,9   
Łotwa   5,0 0,7 0,6 2,8 1,7 2,6 

Malta         
Holandia 8,1 7,0 6,8 6,4 4,7 4,0 4,1 4,4 
Niemcy 6,4 5,5 4,0 7,4 5,1 3,4 2,9 3,0 
Polska 6,1 5,1 3,5 1,7 2,3 2,8 3,0 3,0 
Portugalia 4,2 3,8 6,6 7,2 10,8 4,3 5,6 5,5 
Czechy 7,9  4,4 1,3 2,5 3,2 3,2 2,9 

Rumunia       1,5 1,8 

Słowacja   3,9 1,1 2,4 2,3 2,8 2,7 

Słowenia   4,0 3,1 3,4 3,5 3,1  
Szwecja 6,2 3,9 6,8 1,6 1,8 3,3 2,6 3,3 
Wlk. Brytania 4,5 4,0 3,6 3,4 3,1 3,2 3,5  
Węgry 8,3 6,8 4,2 2,4 2,2 4,3 4,1 3,4 
Włochy 5,1 3,5 3,1 3,5 3,6 2,0   
UE (27) 7,7 5,9 6,1 4,5 4,8 4,9 4,6 5,1 

Źródło: L. Nykiel, Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, z. 25, Warszawa 
2008.  

 
Pod względem wielkości społecznych zasobów czynszowych państwa europejskie 

można podzielić na dwie grupy: pierwszą tworzy 7 państw, w których wskaźnik społecznych 
mieszkań czynszowych na 1000 mieszkańców wynosi powyżej 60, a drugą – 8 państw 
o wskaźniku nie przekraczającym 30.  
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Ryc. 1. Społeczne mieszkania czynszowe na 1000 mieszkańców w wybranych państwach UE 

za: J. Życiński, Budownictwo mieszkaniowe w Europie Zachodniej. Historia mieszkaniowej solidarności,  
Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa, Fundacja Bezdomnych, Warszawa 

 
Pierwsza grupa to w większości państwa Europy Północnej, w których skupione jest 

ok. 92% unijnych mieszkań czynszowych, a drugą grupę stanowią państwa z południa Euro-
py, w tym Niemcy, gdzie wiele mieszkań czynszowych ma charakter społeczny czasowo, 
tj. są one po pewnym czasie przekształcane w prywatne mieszkania czynszowe lub są wy-
kupywane.  
 

Inwestycje mieszkaniowe w krajach UE 
Osiągnięty przez "stare” kraje UE wysoki standard mieszkaniowy to wynik kapitalizacji 

trwającego wiele dziesięcioleci wysiłku inwestycyjnego w dziedzinie mieszkalnictwa. W kra-
jach Europy Zachodniej u podstaw działań podejmowanych celem rozładowania niedoboru 
ilościowego mieszkań i poprawy warunków mieszkaniowych wszystkich grup ludności leżało 
przekonanie, iż zrealizowanie celu będzie niemożliwe w perspektywie kilku lub kilkunastu lat 
bez aktywnej roli państwa i włączenia w ten proces odpowiednich środków publicznych. 
W krajach realizujących przez wiele lat strategię „przyspieszenia mieszkaniowego” funkcjo-
nowały przygotowywane przez rządy i zatwierdzane przez parlamenty programy zawierające 
rozbudowane systemy wspierania mieszkalnictwa, zarówno czynszowego jak i własnościo-
wego, z udziałem środków publicznych.  

W krajach intensywnie rozwiązujących swoje problemy mieszkaniowe przez wiele 
lat budowano ok. 10, a nawet więcej mieszkań rocznie na 1000 mieszkańców, a były to te 
same państwa, które przeznaczały na budownictwo mieszkaniowe 10% i więcej PKB (m.in. 
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwecja). Obecnie pomimo osiągnięcia 
w niektórych krajach UE stanu nasycenia, w dalszym ciągu utrzymywane jest w nich stosun-
kowo wysokie bezpośrednie wsparcie sektora mieszkaniowego z budżetu państwa (Francja, 
Austria, Finlandia, Dania). 
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Ryc. 2. Wspieranie mieszkalnictwa ze środków publicznych w krajach UE*  

według kolejności udziału wydatków mieszkaniowych w PKB 
* Wykres obejmuje tylko kraje, dla których dostępne były dane porównawcze 

za: L. Nykiel, Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008 
 
Wsparcie rozwoju mieszkalnictwa ze środków publicznych (z budżetu państwa i bu-

dżetów samorządów) jest w dalszym ciągu trwałym elementem polityki społecznej krajów 
„starej” UE, służącym m.in. poprawie mobilności siły roboczej. Wśród głównych finansowych 
instrumentów polityki mieszkaniowej znajdują się: 
 bezpośrednie dopłaty do kredytów, 
 ulgi w podatku dochodowym dla gospodarstw domowych, 
 zmniejszenie podatku VAT na materiały budowlane oraz nowe mieszkania, 
 dopłaty i ulgi podatkowe przy realizacji przedsięwzięć służących np. ograniczaniu zużycia 

energii cieplnej,  
 przekazywanie nieodpłatnie gruntów dla samorządów,  
 uzbrajanie terenów budowlanych,  
 dopłaty do budownictwa czynszowego realizowanego przez organizacje non-profit, 
 budowa mieszkań socjalnych dla najsłabszych grup ludności. 

W różnych krajach różna jest skala wspierania poszczególnych instrumentów, dlatego 
nie jest możliwe obiektywne porównanie efektywności poszczególnych krajowych systemów 
wspierania sektora społecznych mieszkań czynszowych.  

Analizując systemy rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych przyję-
tych przez poszczególne kraje w tworzeniu sektora społecznych mieszkań czynszowych, nie 
sposób nie zauważyć ich ewolucji w zależności od skali potrzeb oraz politycznej woli decy-
dentów. Poszczególne kraje przyjmowały różne rozwiązania, ale wspólnym mianownikiem 
było zdecydowane wsparcie sektora społecznych mieszkań czynszowych środkami publicz-
nymi. Efektem przyjętych rozwiązań była duża skuteczność, przejawiająca się w znacznym 
przyroście zasobów mieszkaniowych w dość krótkim czasie. 

Spośród wielu celów polityki mieszkaniowej krajów europejskich jako pierwszoplano-
we wymienia się: 
 likwidację ilościowego niedoboru mieszkań i przywrócenie globalnej równowagi na rynku 

mieszkaniowym, 
 obniżenie cen mieszkań poprzez wzrost ich podaży, zarówno w podsektorze wolnorynko-

wym jak i w podsektorze subsydiowanym, 
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 zapewnienie dostępu do mieszkań o umiarkowanym standardzie i kosztach grupom lud-
ności o niskich i średnich dochodach w drodze wspierania publicznego budownictwa 
mieszkaniowego, organizacji mieszkaniowych nienastawionych na zysk i indywidualnych 
inwestorów budujących mieszkania na użytek własny, 

 ochronę lokatorów przed nadmiernym wzrostem czynszów za mieszkania najmowane, 
 zwiększenie poziomej i pionowej ruchliwości ludności, niezbędnej do prawidłowej alokacji 

środków i wzrostu produktywności pracy29. 
Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za sektor społecznych mieszkań czynszo-

wych są najczęściej różne organizacje mieszkaniowe, a także właściciele  zarządcy czyn-
szowi zasobami mieszkaniowymi. Współuczestniczenie samorządów lokalnych w kształto-
waniu polityki czynszowej i przyznawaniu publicznej pomocy finansowej na mieszkanie pole-
ga z reguły na: 
 ustalaniu poziomu i tempa wzrostu czynszów za wynajem mieszkań w zasobach komu-

nalnych zarządzanych przez publiczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe, 

 pośrednim oddziaływaniu na poziom czynszów za mieszkania udostępniane przez organi-

zacje mieszkaniowe nienastawione na zysk, 

 przyznawaniu dodatków mieszkaniowych i częściowej partycypacji budżetów gmin w wy-

datkach ponoszonych na ten cel, 

 dostarczeniu mieszkań gospodarstwom domowym o najniższych dochodach30. 

Wraz z obniżeniem poziomu i udziału czynszowego budownictwa komunalnego wzro-
sła w krajach Europy Zachodniej rola samorządów lokalnych w poszukiwaniu i dostarczaniu 
tańszych mieszkań gospodarstwom domowym o najniższych dochodach. Gminy sporządzają 
listy osób uprawnionych do wynajmu mieszkań o stosunkowo niskich czynszach, a przy bra-
ku własnych mieszkań zawierają umowy z odpowiednimi organizacjami mieszkaniowymi 
nienastawionymi na zysk. Organizacje zobowiązują się do budowy i najmu mieszkań wska-
zanym przez gminę rodzinom w zamian za określoną pomoc gminy w fazie budowy miesz-
kań. Pomoc taka polega z reguły na udostępnianiu po niższych cenach terenów budowla-
nych, wniesieniu przez gminę odpowiednich udziałów lub na kwotowych subsydiach budow-
lanych.  
 

Dlaczego sektor mieszkań na wynajem w Polsce? 
Intensywny rozwój budownictwa własnościowego stoi w sprzeczności z siłą nabywczą 

społeczeństwa: w Polsce za średnią płacę miesięczną można kupić 0,7 m2 p.u., natomiast 
w Stanach Zjednoczonych 3,7, w Austrii, Finlandii i Holandii 2,2, w Hiszpanii 2,0, Szwecji 1,5 
i w Niemczech 1,531. 
                                                
29 Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, Praca zesp. wykonana w trybie społecznym, Warszawa, sty-
czeń 2007.  
30 Tamże. 
31 Źródło: M. Gorczyca: Koszty mieszkaniowe w wybranych krajach europejskich, „Gospodarka Planowa" 1984 
nr 12; Kształtowanie się kosztów budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach europejskich w latach 
1972-1982, „Informacja Adresowana" nr 31/84. CINTE OIC, Warszawa 1984; M. Gorczyca: Kształtowanie się 
kosztów budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach, „Wybrane Informacje Tematyczne" nr 8/88. CINTE 
OIC, Warszawa 1988.  
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Promowanie budownictwa na własność i w związku z tym stosowane liberalne podej-
ście do określania zdolności kredytowej i łatwość uzyskania kredytu mogą doprowadzić za 
kilka lat do kryzysu na rynku nieruchomości. Rosnące na skutek zjawisk inflacyjnych raty 
kredytowe i nieuniknione obniżenie tempa wzrostu PKB i dochodów może prowadzić do nie-
spłacalności części kredytów hipotecznych. 

Rosnące koszty utrzymania mieszkań mogą spowodować trudności w utrzymaniu 
nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. 

Sektor mieszkań na wynajem może odegrać kluczową rolę w ożywieniu gospodarki 
dzięki większej mobilności na rynku pracy. 
 
 
Dr Wanda Urbańska 
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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Wypowiedzi ekspertów 
Experts' statements 

 
 
Jacek Bielecki 
 
 

POMOC PAŃSTWA  
W ZAPEWNIENIU GODNYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH 

OSOBOM O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH 
THE STATE'S ASSISTANCE IN PROVIDING DECENT HOUSING  

TO THE LOWEST-INCOME PEOPLE  
 
Współczesne społeczeństwa europejskie wzięły na siebie odpowiedzialność za po-

maganie ludziom o najniższych dochodach w zapewnieniu warunków godnej egzystencji. 
Najważniejszym zadaniem w tym zakresie jest pomoc w uzyskaniu dachu nad głową tym, 
którzy nie są w stanie sami sfinansować wynajmu mieszkania.  

W Polsce funkcjonują równolegle dwa instrumenty pomagające w zapewnieniu 
mieszkania osobom o niskich dochodach: udostępnianie mieszkań komunalnych na zasa-
dzie przydziału z minimalnym czynszem, poniżej rzeczywistych kosztów utrzymania, oraz 
dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie kosztów wynajmu mieszkania. 

Zadania te są realizowane przez samorządy gminne, zobowiązane zarówno do bu-
dowy lokali komunalnych udostępnianych potrzebującym, jak i wspomagania lokatorów 
mieszkań czynszowych w opłacie czynszu przez dodatki mieszkaniowe. Doświadczenia 
ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują, że gminy nie są w stanie lub nie są zainteresowane 
budową lokali komunalnych. Potwierdzają to dane z ostatnich 6 lat. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Mieszkania wybudowane przez gminy 1854 2318 2529 1998 1779 900 

 
Skoro przez wiele lat praktycznie nie uruchomiono budownictwa komunalnego, nale-

ży zastanowić się, jak najskuteczniej zrealizować zadanie pomocy ludziom o najniższych 
dochodach.  

Pomoc społeczna powinna: 
 trafiać do ludzi rzeczywiście potrzebujących,  
 być realizowana możliwie najniższym kosztem z zapewnieniem założonego standardu, 
 trwać tylko tyle czasu, ile jest niezbędne, 
 być udzielana w formie ograniczającej możliwość nadużyć.  

Udostępnianie mieszkań będących własnością gminy wydaje się nie spełniać wszyst-
kich powyższych postulatów. Ponoszenie kosztu terenów, budowy i eksploatacji budynków 
komunalnych przekracza możliwości większości samorządów i jest znacznie droższe niż 
wynajmowanie lokali czynszowych. Nie jest więc spełniony warunek minimalizacji kosztów. 
Przydział mieszkania komunalnego jest bezterminowy i mimo poprawy sytuacji materialnej 
lokator nadal korzysta z pomocy publicznej. Powszechnie znane są przypadki korzystania 
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z mieszkań komunalnych przez ludzi dobrze sytuowanych, co niekiedy bywa wynikiem ko-
rupcji. Można więc określić ten system jako nieefektywny finansowo i często nieskuteczny 
społecznie. 

W wielu krajach Europy zadanie pomocy ludziom o niskich dochodach w zapewnieniu 
godnych warunków życia jest realizowane przez dopłaty do czynszów, które płacą, wynaj-
mując mieszkanie na wolnym rynku. Rozwiązanie takie ma wiele zalet: 
 jest tańsze niż budowa i eksploatacja budynków gminnych, 
 pozwala uniknąć długotrwałych, uciążliwych i sprzyjających nadużyciom procedur prze-

targowych i często problematycznego styku samorząd – podmiot prywatny, 
 kieruje pomoc do osób jej potrzebujących w danym okresie i ustaje w momencie polep-

szenia się sytuacji materialnej lokatora, 
 celowość udzielenia pomocy jest oparta na zasadach arytmetycznych, przez co łatwa do 

skontrolowania, 
 zachęca prywatne osoby i instytucje do inwestowania w lokale czynszowe, co wpływa na 

rozwój budownictwa mieszkaniowego bez angażowania władz publicznych, 
 nie tworzy wydzielonych rejonów zamieszkania osób o niskim statusie materialnym, co 

w dłuższej perspektywie prowadzi do powstawania społeczności wyizolowanych i kreuje 
problemy społeczne, 

 zwiększa mobilność osób poszukujących zatrudnienia.  
Przyjęcie przez rząd programu pomocy ludziom o niskich dochodach w zapewnieniu 

mieszkania powinno być poprzedzone analizą ekonomiczną i analizą skutków społecznych 
możliwych wariantów. Proponujemy rozważyć model, w którym z samorządów lokalnych 
zdejmie się obowiązek budowania i utrzymania domów mieszkalnych, a ich działania ograni-
czy się do dopłat do czynszów według jasno określonych kryteriów ekonomicznych, uzależ-
niając pomoc od dochodu i liczby osób w rodzinie. 

Brak mieszkań na wynajem jest jedną z barier uniemożliwiających satysfakcjonujący 
rozwój gospodarczy, gdyż ogranicza mobilność siły roboczej. Powstają obszary dużego bez-
robocia, a jednocześnie brakuje pracowników w innych regionach. Polska pod tym względem 
ma strukturę bardzo niekorzystną, gdyż ponad 90% ludności mieszka w lokalach stanowią-
cych ich własność lub o statusie równoważnym: spółdzielczego prawa do lokalu. W krajach 
europejskich o wysokim stopniu rozwoju odsetek ten niekiedy nie sięga 50%. 

Rozwiązanie problemu pomocy najuboższym i wzrostu mobilności pracowników nie 
jest możliwe bez nowych regulacji sprzyjających powstawaniu rynku mieszkań czyn-
szowych.  

Najefektywniejszym sposobem realizacji założonych celów jest rozwój prywatnego 
budownictwa czynszowego, wspartego rozwiązaniami prawnymi i ekonomicznymi, czynią-
cymi z niego atrakcyjną formę inwestowania, co wymagałoby następujących działań. 

Po pierwsze, stworzenia zachęt dla inwestorów indywidualnych i instytucjonal-
nych do inwestowania w mieszkania na wynajem.  

Działanie ulgi w podatku dochodowym przy budowie mieszkania na wynajem wykaza-
ło jej dużą skuteczność i spowodowało obniżkę kosztów wynajmu. Ulga podatkowa jest  
pomocą państwa, zauważyć jednak warto, że nigdzie w Europie nie rozwiązano problemu 
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dostępności mieszkań bez znacznej pomocy państwa. Innym instrumentem zachęty może 
być zwolnienie z podatku od wynajmu, np. przez 10 lat lub dopuszczenie do przyspieszonej 
amortyzacji wynajmowanego mieszkania (np. w ciągu 10 lat). Stawki wynajmu mieszkań nie 
zapewniają satysfakcjonującego zwrotu kapitału, a kalkulacja na wzrost wartości nierucho-
mości w czasie okazuje się dziś problematyczna.  

Bez instrumentów ekonomicznych poprawiających atrakcyjność inwestowania w loka-
le mieszkalne na wynajem nie można liczyć na rozwój tej formy budownictwa. Widać wyraź-
ną korelację między inwestowaniem w mieszkania na wynajem a instrumentami ekonomicz-
nymi. W latach 90., w okresie obowiązywania podatkowej ulgi na wynajem, według obserwa-
cji firm zrzeszonych w PZFD, w głównych metropoliach na wynajem kupowano do 15% całej 
oferty deweloperów. Po cofnięciu ulgi zakupy te prawie całkowicie ustały do lat 2005, 2006, 
gdy przewidywanie znacznego wzrostu wartości nieruchomości zachęcało do inwestycji 
w mieszkania (w dużych miastach niekiedy do 20% oferty deweloperów), których część zna-
lazła się na rynku wynajmu. 

Obecnie zakupy inwestycyjne, w tym przeznaczone na wynajem, całkowicie zanikły, 
gdyż bez perspektywy znacznego wzrostu cen nieruchomości stopa zwrotu z kapitału zaan-
gażowanego w mieszkanie na wynajem jest wysoce niesatysfakcjonująca: poniżej 3% rocz-
nie, nie licząc kosztów koniecznych remontów. 

Po drugie, zmiany zasad ochrony lokatorów, którzy nie płacą należnego czynszu 
lub w inny sposób naruszają porządek społeczny, niszczą mieszkanie lub są nadmiernie 
uciążliwi dla sąsiadów. Właściciele mieszkań powinni mieć nieskrępowane prawo do wypo-
wiadania umów najmu takim lokatorom. Znacznie zmniejszy się liczba mieszkań pustych, nie 
wynajmowanych z powodu nieżyciowych przepisów i zwiększy dyscyplina osób korzystają-
cych z mieszkań czynszowych, prywatnych i gminnych. 

Po trzecie, ułatwienia inwestorom i deweloperom budowy mieszkań czynszo-
wych. Obecne uwarunkowania: brak planów zagospodarowania przestrzennego, długotrwa-
łe i zbędnie uciążliwe procedury administracyjne, dopuszczany przez przepisy prawa wolun-
taryzm urzędników, przepisy techniczne nadmiernie ingerujące w standardy komfortu budo-
wanych mieszkań, skutecznie blokują rozwój budownictwa mieszkaniowego. Pilnego uregu-
lowania wymagają również zasady uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
i wzajemne obowiązki inwestorów i samorządów. Jedynie znaczne zwiększenie podaży mo-
że wpłynąć na dostępność mieszkań kupowanych na własny użytek i na wynajem. 

Przedstawione tu w zarysie propozycje, które mają stymulować rozwój budownic-
twa czynszowego, powinny być podstawą rzetelnej dyskusji nad kształtem pomocy państwa 
osobom o niskich dochodach. Jest oczywiste, że przyjęcie programu rozwoju budownic-
twa czynszowego nie poprawi sytuacji z dnia na dzień, ale im szybciej przyjmiemy pro-
gram optymalny pod względem ekonomicznym i społecznym, tym wcześniej odczujemy jego 
skutki. 

Dyskusja nad tymi propozycjami powinna być poprzedzona rzetelnym rachunkiem 
ekonomicznym, uwzględniającym wszystkie ponoszone dziś przez gminy i budżet państwa 
koszty pomocy najuboższym. Należy zsumować rzeczywiste koszty budowy (łącznie z kosz-
tami gruntów i infrastruktury), utrzymania zasobów komunalnych, koszty administracyjne 
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dotychczasowego systemu, sumy obecnie wypłacanych dodatków mieszkaniowych, sumy 
wydatkowane z budżetu państwa na TBS-y, które nazbyt często nie służą zapewnieniu 
mieszkań osobom rzeczywiście potrzebującym pomocy państwa. Rachunek ekonomiczny 
może wykazać, że zmiana systemu zapewnienia lokali komunalnych na system dopłat 
do czynszów jest racjonalna nie tylko pod względem społecznym, lecz pozwoli przy użyciu 
tych samych środków zapewnić pomoc w budowie znacznie większej liczby mieszkań. 

Na koniec jeszcze jedna istotna uwaga. Rozwój budownictwa mieszkaniowego za-
równo na własne potrzeby, jak i na wynajem nie rozwiąże problemu osób bezdomnych. Są to 
najczęściej osoby bez żadnych stałych dochodów, które samodzielnie nie są w stanie za-
pewnić sobie podstawowych warunków egzystencji. Opieka nad tymi osobami jest sprawą 
wielkiej wagi, wymagającą jednak innych rozwiązań. Jeśli przyjęliśmy, że społeczeństwo ma 
obowiązek opiekować się takimi osobami, to samorządy lokalne zobowiązane są zapewnić 
im nie tylko dach nad głową, choćby w noclegowni, która musi odpowiadać standardom XXI 
wieku, ale również środki na utrzymanie. Wyraźnie trzeba jednak podkreślić, że zagadnienie 
to wymaga szczególnych rozwiązań, a zostało tu zasygnalizowane dla podkreślenia jego 
odrębności. 

Mgr inż. Jacek Bielecki 
Polski Związek Firm Deweloperskich, Warszawa 

 
 
Maciej Cesarski 
 
 

MIESZKANIA NA WYNAJEM – WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA, PRZESTROGI 
RENTAL FLATS: CHALLENGES, EXPERIENCES, WARNINGS 

 
Jest bezsporne, że mobilności rynku pracy sprzyja najbardziej powiększanie zasobu 

mieszkań do wynajęcia, gdyż umożliwia przemieszczenia szerokich rzesz ludności o umiar-
kowanych, a nawet niskich dochodach w poszukiwaniu lepszego zatrudnienia. W Polsce lat 
transformacji liczba mieszkań oddawanych do użytku nie pozwalała na właściwe zaspokaja-
nie potrzeb społecznych w tym zakresie. Ciąży na tym przede wszystkim niedostateczne 
społeczne budownictwo na wynajem. Analiza trendu zmian makroproporcji inwestycji miesz-
kaniowych świadczy o głębokim ich pogorszeniu w latach 1991-1996(1998) oraz w sumie 
niewielkiej i niestabilnej poprawie w latach następnych, nie wyrównującej poprzednich strat. 
Oddaje to ogólnie skalę i trwałość regresu inwestycyjno-budowlanych uwarunkowań zmian 
sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W związku z oczywistą potrzebą zwiększenia zasobu spo-
łecznego niezbędny jest przełom w polityce budowlano-mieszkaniowej państwa.  

Po 1989 r. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pozostawia się prawie wyłącznie – 
przy niskim poziomie dochodów ludności – zdolności gospodarstw domowych do sprostania 
kosztom budowy i utrzymania mieszkań. Czyni się jednak gminę jednostką administracyjno-
terytorialną odpowiedzialną ustawowo za poprawę sytuacji mieszkaniowej społeczności lo-
kalnych. Poprawa ta, niezbędna zwłaszcza dla ludności gorzej sytuowanej materialnie,  
może zatem nastąpić w obecnych warunkach, w tym przy istniejących regulacjach prawnych, 
przede wszystkim poprzez wzrost komunalnego, w tym socjalnego budownictwa  
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mieszkaniowego gmin. Gminy winny także wspomagać w różny sposób – w większym niż 
obecnie stopniu – innych inwestorów, którzy mogą przyczyniać się do poprawy sytuacji 
mieszkaniowej ludności o umiarkowanych dochodach. Niezbędne jest bowiem także wyraź-
ne zwiększenie budownictwa mieszkaniowego tbs oraz spółdzielni lokatorskich. Zadaniom 
tym sprostać powinna polityka budowlano-mieszkaniowa gmin wspierana przez państwo. 
Dopiero wówczas będzie można mówić o wzroście dostępności mieszań sprzyjającej mobil-
ności rynku pracy. 

Wobec istniejących uregulowań prawnych, niesprzyjających społecznemu budownic-
twu na wynajem, zadziwiająca jest tendencja do regulacji mieszkaniowych działających jakby 
na przekór zwiększaniu mobilności rynku pracy. Wysunięty w połowie 2008 r. przez Minister-
stwo Infrastruktury projekt dotyczący zmian w tbs-ach – ponoć już zaniechany – dopuszcza 
np. możliwość wykupu na własność przez lokatorów mieszkań, powstałych z udziałem środ-
ków publicznych, gdy decyzję taką podejmie gmina lub deweloper. Zakłada, że właściciel 
tbs-u może sprzedać mieszkanie po trzech latach od wybudowania. Właściciel tbs-u i jego 
mieszkańcy spłacą w myśl założeń kapitalizowany kredyt na budowę wraz dopłatami do od-
setek i zwrócą pomoc finansową udzieloną im przez państwo. Projekt przewiduje także wy-
cofanie wartości gruntów wniesionych przez gminę pod zabudowę. Najemca, który wykupi 
mieszkanie na własność, w ciągu pięciu lat nie może sprzedać tego lokalu. Jest to jednak 
krucha bariera dla spekulacji, podobnie jak domniemane jednolite warunki wykupu wobec 
zróżnicowanej sytuacji najemców mieszkań w tbs. Rozpoczęte zostały też prace nad nowymi 
przepisami dla spółdzielczości. Zagmatwanie i doraźność przepisów prawa, na pewno nie 
służące długookresowemu zwiększaniu elastyczności rynku pracy, pokazuje także pomysł 
przywrócenia spółdzielcom do 2010 r. możliwości przekształcania prawa lokatorskiego we 
własnościowe.  

Poza znanymi z lat 50. i 60. pozytywnymi doświadczeniami opartego na dostarczaniu 
mieszkań na wynajem głębokiego publicznego interwencjonizmu mieszkaniowego w czoło-
wych dziś państwach Europy Zachodniej, dać można przykład znacznie trwalszej działalno-
ści w tej dziedzinie. Mówi o tym książka Joanny Giecewicz „Konserwatywna awangarda. 
Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005”, opublikowana przez Oficynę Wydawniczą 
Politechniki Warszawskiej w 2008 r. Wiedeń po I wojnie światowej stał się pierwszym mia-
stem świata zarządzanym przez socjalistów, a obecnie nazywany jest metropolią najemców, 
bowiem około 3/4 wiedeńczyków wynajmuje lokale w zasobach komunalnych oraz subsydio-
wanych przez miasto, w tym spółdzielczych. Dzieje społecznej polityki mieszkaniowej 
w Wiedniu dowodzą możliwości jej długookresowego prowadzenia w środkowoeuropejskiej 
metropolii, funkcjonującej w otoczeniu gospodarki rynkowej, rządzonej niezmiennie przez siły 
orientacji socjalistycznej (od 1991 r. pod nazwą Socjaldemokratycznej Partii Austrii). 

Założenia wiedeńskiej polityki mieszkaniowej wywodzą się od 1919 r. z kilku kanonów 
zawartych w tej książce, wartych przytoczenia i cytowania: „mieszkalnictwo w mieście jest 
użytecznością społeczną”, „mieszkanie nie jest w pełni towarem rynkowym”, „obrót gruntami 
i nieruchomościami nie może być źródłem zysku”, „najem, niekoniecznie własność, jest bar-
dzo dobrą formą zamieszkiwania”. Polityka mieszkaniowa Wiednia oparta jest w długim 
okresie na zabudowie wielorodzinnej, oszczędzającej przestrzeń i inne nakłady publiczne. 
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To samo powiedzieć można o długookresowym kształtowaniu w tym mieście polityki komu-
nalnego budownictwa mieszkaniowego, obejmującej koncentrację na uzbrojonych wolnych 
terenach, rozgęszczanie stłoczonej zabudowy mieszkaniowej, traktowanie obrzeży miasta 
jako tylko początkowo tańszej, w sumie pozornej alternatywy dla komunalnych inwestycji, 
przeciwdziałanie bezrobociu pracochłonnymi technikami budowania. Stosowane są w tym 
celu między innymi progresywne opodatkowanie wszystkich dochodów oraz ochrona lokato-
rów poprzez likwidację spekulacji nieruchomościami komunalnymi. Miasto staje się „najsil-
niejszą korporacją deweloperską na swoim terenie”. Nie stosuje się wywłaszczeń zabronio-
nych prawem, a jedynie wykup gruntów, kamienic i innych nieruchomości mieszkaniowych, 
które nie spełniają podstawowych standardów zamieszkiwania określonych przez zarząd 
miejski. Wykształcany jest model mieszkalnictwa małych mieszkań komunalnych, których 
forma architektoniczna jest rozpoznawalna, „niepozbawiona spokojnej nowoczesności wyni-
kającej z funkcji”, a zarazem różnorodna pod względem detalu, wykończenia oraz materia-
łów związanych także z funkcją obiektu. Mieszkanie – podkreśla Autorka – jest częścią osie-
dla, osiedle – częścią miasta.  

Do 1970 r. wybudowano w Wiedniu 100 tys. mieszkań komunalnych. Wielostronna, 
obejmująca np. wyzwania energetyczno-ekologiczne, rewitalizacja zasobów mieszkaniowych 
i innej zabudowy osadniczej, połączona z rehabilitacją mieszkańców zyskuje priorytet w poli-
tyce miejskiej Wiednia na początku lat 80. Przeprowadzana jest konsekwentniej niż podobne 
próby przedsiębrane w miastach europejskich, gdzie nie wyciąga się szerszych wniosków 
z niepowodzeń neoliberalnej odnowy miast amerykańskich czy błędów forsownej prywatyza-
cji mieszkań w Zjednoczonym Królestwie. Wiedeńska rewitalizacja korzysta ostrożnie z od-
działywania mechanizmów rynkowych i nie prowadzi do ich przerostu. Jednym z warunków 
dotacji na rewitalizację jest nienaruszanie istniejących umów najmu mieszkań. Polityka taka, 
nie dopuszczając do wyższej rynkowej wartości działki od posadowionego na niej budynku 
mieszkalnego, zapobiega zanikowi funkcji osadniczych w centrum miasta. Przeciwdziała 
segregacji społecznej i przestrzennej mieszkańców Wiednia. Fakty, że zabudowa mieszka-
niowa jest podstawowym systemem funkcjonalnym miasta, że mieszkania stanowią zasadni-
czą infrastrukturę społeczną i osadniczą są w Wiedniu doceniane i właściwe spożytkowane 
w kształtowaniu wielkomiejskiego obszaru zamieszkiwania jako przestrzeni publicznej. 

Strategia przyszłej polityki mieszkaniowej Wiednia oraz łączące się z tym dylematy 
związane są z powrotem miasta do grona czołowych środkowoeuropejskich metropolii, wej-
ściem Austrii do Unii Europejskiej i liberalizacją stosunków gospodarczych. Ceną tego po-
wrotu może być – wskazywana przez Autorkę – realna groźba odchodzenia wiedeńskiej poli-
tyki mieszkaniowej od wypracowanego przez dekady modelu. Przejawy tego widoczne są już 
dziś: dopuszczenie intensywnej zabudowy mieszkaniowej, w tym wysokiej, realizowanej 
przez inwestorów prywatnych, przesuwanie publicznych subsydiów na budownictwo własno-
ściowe i dozbrajanie gruntów w infrastrukturę społeczną prywatnymi inwestycjami, wzrost 
cen ziemi, spekulacja, prywatyzacja rynku mieszkań i wymuszane przez nią krótkowzroczne 
zmiany planów miejscowych oraz inne. 

Czy dyktowana prawami neoliberalnej ekonomii współczesność nakierowana 
na wszechogarniającą własność osobistą, ograniczona przez to do bieżących  
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wąskoekonomicznych wyzwań jest dobrą drogą? Spektakularny w tym zakresie przykład 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, bogatej ostoi neoliberalizmu pokazuje, jak bardzo oparcie 
rozwoju mieszkalnictwa na wspomaganym środkami publicznymi finansowaniu własności 
lokali szkodzić może nie tylko dostępności mieszkań i elastyczności rynku pracy. Ostatnie 
kryzysowe wydarzenia na rynku finansowym Stanów Zjednoczonych Ameryki przenoszą się 
bowiem na funkcjonowanie całego układu gospodarczego tego państwa, jak również innych 
rozwiniętych gospodarek rynkowych. Według zgodnego poglądu, gospodarstwa domowe w 
Stanach zaczęły wydawać w ostatnich latach więcej, niż zarabiały, finansując konsumpcję 
kredytem pod zastaw tej części wartości nieruchomości – zwykle mieszkaniowej – która 
jeszcze nie stanowiła zastawu, co umożliwiły rosnące ceny. Rynkiem wykazującym najgroź-
niejszą nierównowagą stał się rynek nieruchomości mieszkaniowych. Powszechnie dostęp-
nie dane wskazują, że w latach 2001-2002 budowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
rocznie 1,2-1,3 mln domów jednorodzinnych, natomiast w latach 2004-2005 liczba rozpoczę-
tych budów wzrosła do 1,6-1,7 mln. W 2007 r. po wystąpieniu oznak kryzysu liczba budów 
spadła do ok. 1 mln, a w 2008 r. według szacunków nie przekroczy 700 tys. Forsowanie kre-
owania kredytów na zakup prywatnych nieruchomości mieszkaniowych jest groźne dla ogól-
nej równowagi społeczno-gospodarczej. Nadciągający, już odczuwalny kryzys wywodzący 
się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki jest tak jak inne, przeszłe, pouczający.  

dr hab. Maciej Cesarski – profesor w SGH 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 

 
Jan Korniłowicz 
 
 

CZY W POLSCE MOŻNA BUDOWAĆ MIESZKANIA CZYNSZOWE? 
IS IT POSSIBLE TO BUILD TENEMENT FLATS IN POLAND? 

 
W wielu krajach mieszkania w domach czynszowych stanowią znaczny odsetek za-

sobu mieszkaniowego (Niemcy). Wynajmowanie mieszkań czynszowych preferowane jest 
tam na ogół przez ludzi stosunkowo młodych, tj. do 40 roku życia, stwarza im możliwość 
większej mobilności przestrzennej, ułatwiając zamieszkiwanie w bliskości miejsca pracy.  

W Polsce w okresie międzywojennym ta forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
była bardzo rozpowszechniona również wśród ludzi o wysokich dochodach. W III RP ze 
względów politycznych i ekonomicznych uznano, że dominującą i preferowaną formą powin-
na być indywidualna własność mieszkań. Gminy starają się wyprzedać jak najwięcej posia-
danego zasobu mieszkań, mimo że brak mieszkań na wynajem dostępnych dla ludzi nieza-
możnych zaczyna stwarzać znaczne trudności w przypadku konieczności znalezienia miesz-
kań dla rodzin z budynków kwalifikujących się do rozbiórki, jak również dla rodzin, które win-
ny być usunięte z prywatnych budynków czynszowych.  

Można powiedzieć, że duże miasta w Polsce stały się enklawami dla ludzi o wyższym 
statusie majątkowym. Przybysze z zewnątrz muszą legitymować się poziomem dochodów, 
który umożliwia nabycie mieszkania. Sytuacja ta na dłuższą metę może prowadzić do nara-
stania w dużych miastach deficytu pracowników o niskich kwalifikacjach i niskich dochodach. 
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Ludzie, których dochody na 1 osobę przekraczają 600 zł miesięcznie32, lecz są niższe od 
kwoty umożliwiającej uzyskanie kredytu bankowego na kupno mieszkania, nie mają perspek-
tyw na uzyskanie samodzielnego lokum. Stan ten ujemnie oddziałuje zarówno na decyzje 
o zawarciu związku małżeńskiego, jak i posiadaniu dzieci. W obecnej sytuacji demograficz-
nej kraju uznać to należy za objaw wysoce negatywny.  

Czy zatem budowa mieszkań na wynajem rozwiązałaby problem? Wydaje się, że jest 
to mało prawdopodobne, chyba że będą to mieszkania socjalne budowane przez gminy, 
a poziom opłat czynszowych nie będzie wynikał z rachunku ekonomicznego, lecz będzie 
dostosowany do możliwości finansowych najemców. W przypadku przyjęcia rachunku eko-
nomicznego czynsz za mieszkanie, którego koszt budowy wyniósł 200 tys. zł nie może być 
niższy od oprocentowania bankowego tej kwoty. Przy oprocentowaniu 6% w skali roku 
czynsz roczny musiałby wynosić minimum 12 000 zł, tj. 1000 zł w stosunku miesięcznym, do 
tego należy doliczyć koszty eksploatacyjne w wysokości ok. 500 zł, co łącznie daje kwotę 
1500 zł. Można mieć przy tym pewność, że prywatni inwestorzy nie zadowoliliby się tak ni-
skim dochodem, a czynsz byłby wypadkową aktualnego popytu i podaży. Tak budowane 
mieszkania czynszowe byłyby niedostępne dla ludzi o dochodach od 600 do 1200 zł na 
1 osobę miesięcznie.  

Nadchodzący kryzys ekonomiczny już dziś spowodował zaprzestanie realizacji wielu 
inwestycji mieszkaniowych i nierozpoczynanie nowych. Jest to głównie konsekwencja za-
ostrzenia przez banki warunków kredytowania. Można się spodziewać spadku popytu na 
wiele produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, co w konsekwencji będzie oddzia-
ływało na ponowny wzrost bezrobocia. Budownictwo mieszkaniowe jest czynnikiem napędo-
wym dla wielu dziedzin gospodarki, jego zahamowanie zmniejszy popyt na meble, telewizo-
ry, pralki itd.  

Przepisy unijne zabraniają dofinansowywania ze środków publicznych upadających 
przedsiębiorstw, ale nie zabraniają działań zwiększających popyt. Dlatego tak istotne dla 
całej gospodarki byłyby działania zapobiegające stagnacji w budownictwie mieszkaniowym. 
Należy rozważyć, czy jest możliwe stworzenie systemu pośredniego wspomagania przez 
państwo budownictwa mieszkaniowego, np. poprzez finansowanie przez pierwsze 5 lat spłat 
kredytu bankowego pobranego na zakup pierwszego mieszkania o powierzchni do 50 m2. 
Objęłoby ono rodziny i osoby samotne do 35 roku życia, posiadające 1 dziecko, a przez 
10 lat rodziny posiadające 2 i więcej dzieci.  

Przyjmując jednak, że dotyczyłoby to 40 tys. mieszkań rocznie, dopłaty dla jedno-
dzietnych wyniosłyby w 1. roku 400 mln zł, w 2. roku 800 mln, w 3. roku 1,2 mld, w 4. roku 
1,6 mld, a w 5. roku 2,0 mld zł. W dalszych latach w związku z przedłużonym wykupem opro-
centowania dla osób z 2 dzieci przy założeniu kontynuowania systemu kwoty by rosły. Efekt 
działania systemu to ograniczenie bezrobocia w wielu dziedzinach gospodarki, a zatem 
ograniczenie spadku popytu na wiele dóbr oraz prawdopodobny wzrost dzietności rodzin.  

Doc. dr Jan Korniłowicz 
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 

 

                                                
32 Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Red. H. Zaniewska, IPISS, Warszawa 2007. 
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Krystyna Krzekotowska 
 
 

OCHRONA LOKATORÓW W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWA NIEMIECKIEGO 

PROTECTION OF TENANTS IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL LAW,  
WITH FOCUS ON THE GERMAN LAW 

 
1. Wstęp 

Rozwój budownictwa przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
w innych niż własność formach prawnych korzystania z mieszkań, a w szczególności na pod-
stawie umowy najmu, w dużym stopniu zależy od prawidłowego uregulowania tego stosunku 
prawnego. 

Trudności, na jakie w Polsce napotykamy przy tworzeniu systemu ochrony prawnej 
w tej dziedzinie, uzasadniają potrzebę szerszego uwzględniania wyników badań prawnopo-
równawczych.  

Także z uwagi na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej ważkim aspektem procesu 
transformacyjnego naszego kraju stała się konieczność dostosowania naszego ustawodaw-
stwa do obowiązującego w Unii. 

Aby móc ocenić pod tym kątem postanowienia polskiego ustawodawstwa, przedsta-
wić należałoby w skrócie stan zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. Z punktu wi-
dzenia omawianej w tym rozdziale problematyki istotny wydaje się art. 11 Międzynarodowe-
go paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, ratyfikowanego w 1977 r.33, 
w którym Polska zobowiązała się do uznania prawa każdego człowieka do odpowiedniego 
poziomu życia dla niego samego i jego rodziny, łącznie z wyżywieniem, odzieżą i mieszka-
niem, do stałego polepszania warunków bytowych oraz do podjęcia odpowiednich kroków 
w celu zapewnienia realizacji tego prawa.  

Przystępując do Rady Europy34, Polska wyraziła wolę współdziałania w przestrzega-
niu i rozwoju praw człowieka. 

Z kolei przystępując w Brukseli do układu europejskiego ustanawiającego stowarzy-
szenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi podpisanego 
16 grudnia 1991 r.35, zobowiązaliśmy się do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia 
zgodności prawa polskiego z ustawodawstwem Wspólnoty, m.in. w zakresie ochrony zdrowia 
i życia ludzi.  

Istotną dla omawianej w tym rozdziale problematyki rezolucję wydał Parlament Euro-
pejski, wzywając w niej państwa członkowskie do zagwarantowania prawa do mieszkania 
w ustawie oraz do uznania go za podstawowe prawo człowieka. Zgodnie z tą rezolucją nikt 
nie powinien być eksmitowany bez zapewnienia mu innego mieszkania.  

W Unii Europejskiej problemy mieszkaniowe objęte zostały ogólnym hasłem europej-
skiej solidarności, z którego wynika obowiązek współdziałania państw Unii w celu ich rozwią-
zywania. Powszechne jest stanowisko, że prawo do mieszkania jest jednym z podstawowych 
                                                
33 Dz. U. nr 38, poz. 169,170. 
34 Statut Rady Europy, Dz. U. z 1994 r. nr 118, poz. 565. 
35 Dz. U. z 1994 r. nr 11, poz. 38.  
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praw każdego człowieka, wynikającym z prawa człowieka do godności. Z uwagi na fakt, że 
wolny rynek mieszkaniowy nie zapewnia pełnej realizacji tego prawa, niezbędna staje się 
interwencja państwa, która zagwarantowałaby dostęp do mieszkań wszystkim i na równych 
warunkach.  

W projekcie konstytucji Unii Europejskiej, przesłanym parlamentom państw człon-
kowskich przez Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego 1 marca 1994 r., powie-
dziano, że „każdy, kto z przyczyn od siebie niezależnych nie ma mieszkania godnego czło-
wieka, ma roszczenie o odpowiednią pomoc ze strony właściwych instytucji państwowych”.  

    W aspekcie tego stwierdzić należy, że wykonanie tytułu wykonawczego przez eks-
misję „na bruk” jest niezgodne z normami prawa międzynarodowego wiążącymi Polskę, 
szczególnie że umowy międzynarodowe stanowią część polskiego porządku prawnego. 
W wyroku z dnia 17 października 1991 r.36 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że postanowienia 
umów międzynarodowych należycie ratyfikowane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, które 
są normami samowykonalnymi, powinny być stosowane bez zabiegów transformacyjnych 
w porządku wewnętrznym. Takim normom przysługuje pierwszeństwo przed sprzecznymi 
z nimi ustawami krajowymi. 

Z kolei w postanowieniu z dnia 11 stycznia 1995 r.37 stwierdził on, że od chwili przy-
stąpienia Polski do Rady Europy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu może i powinno być uwzględniane jako istotne źródło interpretacji przepisów 
prawa wewnętrznego. Orzeczenie to jest szczególnie istotne z uwagi na to, że Polska, przy-
stępując do Rady Europy, zobowiązała się do przestrzegania oraz rozwoju praw człowieka 
i podstawowych wolności, a ponadto ratyfikowała Konwencję o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, w której zobowiązała się z kolei do nienaruszania przewidzianych 
w niej praw. W celu zapewnieniu przestrzegania tych praw powołana też została Europejska 
Komisja Praw Człowieka i ów Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Każdy, kto 
uważa, że państwo naruszyło w stosunku do niego prawa człowieka, może wysłać do tego 
Trybunału skargę, gdyż Polska uznała jego jurysdykcję. 

Skoro Polska pragnie być członkiem Unii Europejskiej, nie może tworzyć ani stoso-
wać prawa w sposób sprzeczny z jej standardami. 
 

2. Ochrona przed wypowiedzeniem w prawie niemieckim 
2.1. Ochrona przed wypowiedzeniem najmu w trybie zwykłym 

 Pojęcie najmu socjalnego 
Trudności, na jakie napotyka instytucja eksmisji w prawie polskim wskazują na po-

trzebę sięgnięcia do doświadczeń innych państw w tej dziedzinie. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza uregulowanie ochrony przed wypowiedzeniem w prawie niemieckim z jego zasa-
dami tzw. najmu socjalnego sformułowanymi w BGB. Takie odniesienie może być pomocne 
zwłaszcza przy wykładni nowych przepisów, szczególnie w odniesieniu do analogicznych 
instytucji prawnych czy ich przesłanek, takich jak „ważna przyczyna wypowiedzenia najmu”.  

                                                
36 II KRN 274/91, OSN KW 1992, z. 3-4, poz. 19. 
37 III ARN 75/94.  
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W piśmiennictwie niemieckim zwraca się uwagę, jak ważnym elementem ochrony 
przed wypowiedzeniem najmu lokalu mieszkalnego jest wymaganie, by oświadczenie o wy-
powiedzeniu złożone zostało drugiej stronie stosunku najmu w formie pisemnej wraz z uza-
sadnieniem. W przypadku sporu sądowego oświadczenie takie odgrywa bardzo ważną rolę, 
ponieważ sąd uwzględni i oceniać będzie tylko te przyczyny, które zostały w takim oświad-
czeniu podane. 

Ustawodawca niemiecki nie pozostawił wypowiedzenia swobodnej decyzji wynajmu-
jącego, ale uzależnił jego dokonanie w trybie zwykłym od istnienia tzw. uzasadnionego inte-
resu. Wypowiedzenie w trybie zwykłym możliwe więc będzie jedynie, gdy wynajmujący wy-
każe istnienie przyczyny tego wypowiedzenia wymienionej w ustawie lub też innej równie 
ważnej. 
 
2.2. Uzasadniony interes wynajmującego 

Ustawa wymienia przykładowo przyczyny wypowiedzenia, wskazujące na występo-
wanie po stronie wynajmującego uzasadnionego interesu, jak potrzeby własne wynajmują-
cego, naruszenie obowiązków po stronie najemcy, uniemożliwianie zasadnej, rentowej eks-
ploatacji.  

W praktyce sądów niemieckich za najczęściej występującą przyczynę wypowiedzenia 
najmu lokalu mieszkalnego uznać można tę polegającą na zaistnieniu potrzeb własnych wy-
najmującego. Podstawą dokonania wypowiedzenia stanie się w tych przypadkach fakt, że 
wynajmujący potrzebuje danego mieszkania dla siebie i swoich domowników albo członków 
swojej rodziny. Za członka rodziny w prawie niemieckim uważa się w tym wypadku współ-
małżonka, dzieci, rodziców, dziadków i teściów. W stosunku do dalszych krewnych i powi-
nowatych konieczne stanie się już ustalenie bliskości więzi rodzinnych, z których wynikałby 
obowiązek wspomagania tych osób w formie udostępniania im lokalu mieszkalnego. 

Federalny Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie zajął w tej kwestii stanowi-
sko korzystne dla właścicieli stwierdzając, że każdy właściciel mieszkania ma prawo do upo-
rządkowania swego życia z wykorzystaniem swojej własności. W konsekwencji sądy nie-
mieckie co do zasady respektują wolę właściciela do korzystania ze swej własności na cele 
osobiste i przy rozpatrywaniu spraw o skuteczność wypowiedzenia, w których jako jego pod-
stawa podana została potrzeba własna wynajmującego, ograniczają się do ustalenia, 
czy zamiar właściciela w takiej sprawie był poważny i czy potrzeby mieszkaniowe wynajmu-
jącego nie mogą zostać zaspokojone w innym wolnym lub zwalniającym się lokalu wynajmu-
jącego. Wynika stąd duża częstotliwość wyroków eksmisyjnych opartych na tej właśnie prze-
słance. 

Inaczej kwestie wypowiedzenia ze względu na potrzeby własne wynajmującego 
kształtują się w przypadkach, gdy prawo do mieszkania powstało z wykorzystaniem pomocy 
ze środków publicznych. Wypowiedzenie w takich wypadkach i na takiej podstawie staje się 
bowiem niemożliwe przez okres obowiązywania wspomnianych preferencji, który najczęściej 
obejmuje 10 lat.  
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Sądy niemieckie zwracają szczególną uwagę na obowiązek uzasadnienia wypowie-
dzenia. W wypadkach jego braku najczęściej unieważniają one wypowiedzenie ze względów 
formalnych i oddalają powództwa eksmisyjne. 

Wyjątek przewidziany jest w sytuacjach zamieszkiwania właściciela osobiście w do-
mu dwurodzinnym, kiedy to ustawodawca zezwala na wypowiedzenie najmu bez zaistnienia 
uzasadnionego interesu wynajmującego. Wymaga to jedynie dłuższego, trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia.  

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem nie dotyczy ponadto najmu lokali miesz-
kalnych w celu jedynie przejściowego ich wykorzystania, a także najmu pomieszczeń ume-
blowanych w mieszkaniu zamieszkiwanym osobiście przez wynajmującego, chyba że po-
mieszczenia te zostały przekazane rodzinie w celu ich trwałego użytkowania.  

Ze względu na wspomniany wyżej ograniczony zakres badania sądowego, do wyda-
wania wyroków eksmisyjnych z uwagi na potrzeby własne wynajmującego dochodzi dość 
często, mimo że z praktyki sądów niemieckich nasuwa się spostrzeżenie, że wynajmujący 
często symulują istnienie owych własnych potrzeb w celu obejścia omawianych przepisów 
o ochronie lokatora przed wypowiedzeniem. Jeżeli na skutek takich działań wynajmującego 
najemca dobrowolnie lub pod przymusem wyprowadzi się z mieszkania, pozostaje mu jedy-
nie dochodzenie odszkodowania i dopiero w procesie o odszkodowanie wynajmujący zobo-
wiązany będzie do udowodnienia, że jego potrzeby własne w chwili dokonywania wypowie-
dzenia rzeczywiście istniały. Łatwo zauważyć jednak, że jest to dość istotne odstępstwo od 
ogólnej zasady rozłożenia ciężaru dowodowego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia danej 
okoliczności obciąża tego, kto wywodzi z niej skutki prawne. 
 
2.3. Naruszenie obowiązków po stronie najemcy 

Kolejną podstawą uzasadniającą wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, a więc 
bez zachowania okresów wypowiedzenia jest naruszenie obowiązków po stronie najemcy. 

Na marginesie należy poczynić ważną uwagę, że w prawie niemieckim okresy wypo-
wiedzenia są ustawowo wydłużane w miarę wydłużania się okresu najmu. Trzymiesięczny 
i zarazem podstawowy okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu do 6 miesięcy po upływie 
5 lat najmu, do 9 miesięcy po upływie 8 lat najmu i wreszcie do 12 miesięcy po 10 latach 
najmu. 

Długie okresy wypowiedzenia wchodzą w grę w przypadkach mniej istotnych naru-
szeń obowiązków umownych przez najemcę. 

Przyczyna wypowiedzenia najmu polegająca na uniemożliwieniu zasadnej rentowej 
eksploatacji nie odgrywa w praktyce większej roli, a to ze względu na wysokie wymagania 
stawiane przez sądy w zakresie obowiązkowego uzasadnienia takiego wypowiedzenia. Ren-
towa eksploatacja polegać może na sprzedaży lokalu lub zmianie jego przeznaczenia na 
lokal użytkowy. Wydaje się zrozumiałe, że nie jest dopuszczalne wypowiedzenie uzasadnio-
ne zamiarem ponownego wynajęcia lokalu, ale tym razem z wyższym czynszem. W przy-
padkach przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe obowiązuje w prawie nie-
mieckim 10-letni okres ochronny, a najemcy, który wynajął lokal przed takim przekształce-
niem, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. 
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2.4. Sprzeciw najemcy – klauzula socjalna 
Ważnym instrumentem ochrony, w jaki został wyposażony najemca w wypadku wy-

powiedzenia w trybie zwyczajnym, jest możliwość złożenia sprzeciwu i żądania kontynuacji 
stosunku najmu. Uprawnienie to przysługuje najemcy, gdy wypowiedzenie oznaczałoby dla 
najemcy nie dającą się uzasadnić niesprawiedliwość. Jest tzw. klauzula socjalna. Do prze-
słanek jej zastosowania należą łącznie wiek lub choroba i długotrwałe zamieszkiwanie albo 
charakter pracy zawodowej, wykształcenia i posiadane dzieci albo brak mieszkania zastęp-
czego lub zapobieżenie kolejnej przeprowadzce w ciągu krótkiego czasu. W wypadku 
stwierdzenia występowania którejś z wyżej wymienionych podstaw i uznania, że waga inte-
resu najemcy jest poważniejsza od interesu wynajmującego, sąd w wyroku zarządza prze-
dłużenie najmu na czas określony lub nieokreślony. Zaznaczyć jednak warto, że wnioski na-
jemcy w tym zakresie są stosunkowo rzadko przez sądy niemieckie uwzględniane. 

Klauzula socjalna nie znajduje zastosowania w stosunku do wspomnianych już wyżej 
przypadków najmu lokali w celu ich przejściowego użytkowania lub umeblowanych pomiesz-
czeń w mieszkaniu wynajmującego. 
 
2.5. Ochrona przed wypowiedzeniem najmu w trybie natychmiastowym 

Nie budzi wątpliwości, że sytuacja lokatora w wypadkach wypowiedzenia stosunku 
najmu w trybie natychmiastowym zasadniczo się zmienia, a to dlatego, że podczas gdy wy-
powiedzenie dokonywane w trybie zwykłym kończy ów stosunek dopiero z upływem określo-
nego w przepisach okresu wypowiedzenia (w zależności od długości trwania najmu), to wy-
powiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, jak sama nazwa wskazuje, kończy stosunek 
najmu już z chwilą doręczenia go najemcy. 
 
2.6. Zwłoka w zapłacie czynszu za 2 miesiące 

Przewidzianymi przez ustawodawcę niemieckiego podstawami prawnymi dokonania 
takiego wypowiedzenia są: zwłoka w zapłacie czynszu za 2 miesiące, naruszenie obowiąz-
ków najemcy lub korzystanie z wynajmowanego lokalu sprzecznie z umową. 

Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych wyżej przesłanek, to najemca chroniony jest 
przed skutkami prawnymi dokonanego z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu wypowiedzenia 
poprzez wprowadzenie okresu ochronnego. Polega on na tym, że spłacenie zaległości czyn-
szowych w ciągu miesiąca od daty doręczenia wypowiedzenia pozbawia owo wypowiedzenie 
mocy prawnej. Ustawa zastrzega jednak, że z uprawnienia tego najemca skorzystać może 
tylko raz w przeciągu 2 lat. Taki sam skutek sanacyjny będzie miało przejęcie zaległości 
czynszowych w trakcie okresu ochronnego przez Urząd ds. Pomocy Społecznej (Sozialamt), 
który może to uczynić na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 
 
2.7. Korzystanie z lokalu sprzeczne z umową 

Jako naruszenie obowiązków najemcy uzasadniające wypowiedzenie najmu w trybie 
natychmiastowym ustawa przykładowo wymienia trwałe zakłócenie porządku domowego 
przez najemcę, stałe niepunktualne opłacanie czynszu lub zaniedbywanie przedmiotu najmu. 

Korzystanie z lokalu sprzeczne z umową, jako kolejna podstawa wypowiedzenia  
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najmu w trybie natychmiastowym, polega na oddaniu go w całości lub w części do użytko-
wania osobie trzeciej bez upoważnienia, lub gdy na skutek zaniedbań najemcy przedmiot 
najmu zostanie poważnie zagrożony. Wynajmujący będzie mógł tu też powołać się na 
sprzeczne z umową lub wykraczające przeciwko przepisom publicznoprawnym wykorzysty-
wanie lokalu mieszkalnego. 

W przypadkach wypowiedzenia najmu w trybie natychmiastowym, które okaże się 
uzasadnione, najemcy nie przysługuje ochrona oparta na klauzuli socjalnej. Ma ona bowiem 
zastosowanie tylko do wypowiedzenia w trybie zwykłym. Zatem kwalifikowane niewykony-
wanie przez najemcę swych obowiązków wyłącza możliwość żądania kontynuacji najmu 
z uwagi na nie dającą się uzasadnić niesprawiedliwość. 
 
2.8. Szczególna ochrona najmu zawartego na czas określony 

Na odrębne omówienie zasługują stosunki najmu zawarte na czas określony. Prawo 
niemieckie przewiduje bowiem w stosunku do nich szczególne instrumenty prawne służące 
ochronie lokatora-najemcy.  

Przede wszystkim umów takich w ogóle nie można wypowiedzieć w trybie zwykłym. 
Tryb natychmiastowy znajdzie zastosowanie w przypadkach wystąpienia analogicznych 
przesłanek, jakie są przewidziane dla umów najmu zawartych na czas nieoznaczony. Stosu-
nek najmu zawartego na czas oznaczony ustanie więc w zasadzie z upływem ustalonego 
w umowie czasu trwania umowy. W zasadzie, gdyż w systemie niemieckim przewidziana 
została możliwość podpisania przez strony specjalnej klauzuli przedłużającej czas trwania 
umowy, która znajduje częste zastosowanie w praktyce. Klauzula taka stanowi, że stosunek 
najmu zawarty na czas oznaczony po upływie okresu, na jaki umowa zastała zawarta, nie 
ustaje, ale zostaje przedłużony na kolejny okres albo na czas nieokreślony, jeśli żadna ze 
stron takiego stosunku nie wypowie w ustalonym przez strony terminie.  

Na tym jednak ochrona najemców się nie kończy. Kolejną jej formą jest zapewnienie 
trwałości stosunku najmu poprzez przyznanie najemcy wspomnianego już wcześniej upraw-
nienia do żądania kontynuacji najmu w sytuacjach, w których wynajmujący nie ma uzasad-
nionego interesu w zakończeniu najmu. W razie gdy po wystąpieniu z takim żądaniem przez 
najemcę wynajmujący nie zechce go uwzględnić, najemcy przysługuje prawo dochodzenia 
swych praw przed sądem, a więc wniesienia pozwu o zobowiązanie wynajmującego do zło-
żenia określonego oświadczenia woli. 

Niezależnie od prawa żądania kontynuacji najmu, najemcy przysługuje prawo do 
sprzeciwu wobec upływu okresu najmu. Uprawnienie to powstaje przy spełnieniu podobnych 
przesłanek jak w przypadku sprzeciwu wobec wypowiedzenia w trybie zwykłym, czyli z po-
wołaniem się na fakt, że zakończenie najmu będzie dla najemcy i jego rodziny stanowiło nie 
dającą się uzasadnić niesprawiedliwość (prawo sprzeciwu nie przysługuje w przypadku lokali 
mieszkalnych wynajętych do przejściowego użytkowania lub w przypadku umeblowanych 
pomieszczeń w mieszkaniu wynajmującego, o ile pomieszczenia te nie zostały przekazane 
rodzinie do trwałego użytkowania). 

Istnieją jednak wyjątki od przedstawionych zasad ochrony trwałości najmu w stosun-
ku do tzw. kwalifikowanego stosunku najmu na czas określony. Z owym kwalifikowanym  
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stosunkiem prawnym mamy do czynienia w przypadkach ustalenia okresu najmu na okres 
krótszy niż lat pięć, zaistnienia potrzeb własnych wynajmującego po upływie okresu najmu, 
zamiaru wynajmującego likwidacji lub istotnej zmiany czy remontu pomieszczenia po upływie 
okresu najmu, a także gdy wynajmujący zamierza po upływie okresu najmu wynająć po-
mieszczenie w ramach stosunku służbowego innej osobie przyjętej do pracy. 

Przesłanką skorzystania z któregoś z tych uprawnień jest pisemne poinformowanie 
najemcy przy zawieraniu umowy najmu, a następnie powiadomienie go co najmniej na trzy 
miesiące przed upływem okresu najmu o jednym z powyższych zamiarów. 
 

3. Ochrona lokatorów w postępowaniu eksmisyjnym 
W Niemczech zjawisko bezdomności narasta mimo licznych działań państwa by temu 

zapobiec. System opieki socjalnej jest tam bardzo rozbudowany, co stanowi jednak często 
zachętę do napływu uciekinierów, starających się o azyl polityczny. 
 
3.1. Umowy gmin z sądami 

Ważne, ciekawe i bez wątpienia godne polecenia również w warunkach polskich jest 
rozwiązanie polegające na zawieraniu przez zarządy niemieckich miast (gmin) umowy z są-
dami, na podstawie których urzędy powiadamiane są o każdej wniesionej sprawie o eksmi-
sję. Pozwala to urzędom na odpowiednio wczesne nawiązanie kontaktu z zagrożonym eks-
misją lokatorem w celu udzielenia mu stosownej pomocy przez Urząd Spraw Socjalnych. 
 
3.2. Umowy gwarancyjne zawierane przez gminy z właścicielami 

W ramach tej pomocy urzędy mogą między innymi zawrzeć z właścicielem tzw. umo-
wę gwarancyjną, w której zobowiązują się, że jeśli umowa najmu zostanie przez wynajmują-
cego przedłużona, zapłacą one zaległy czynsz i płacić go będą na bieżąco przez określony 
w takiej umowie okres. Zawarcie takiej umowy powoduje wycofanie sprawy z sądu i skutecz-
nie chroni przed eksmisją. 

W przypadkach podpisania umowy gwarancyjnej z właścicielem urząd dąży oczywi-
ście do odzyskania poniesionych na pomoc środków, ale zdać trzeba sobie sprawę, że 
w praktyce zwrot urzędowi tych kosztów jest bardzo rzadki. 
 
3.3. Pokrywanie przez gminy kosztów pomocy prawnej 

Urzędy pokrywają ponadto koszty porad prawnych i spraw sądowych zagrożonego 
eksmisją lokatora, a gdy to jest konieczne, pomagają mu w znalezieniu pracy lub uzyskaniu 
pomocy społecznej, a także podejmują szereg innych czynności, zapobiegających jego eks-
misji. O opisaną wyżej pomoc urzędu miasta (gminy) ubiegać się może każda osoba zagro-
żona eksmisją. 

Gdy dojdzie jednak do wydania wyroku eksmisyjnego, w praktyce sądów niemieckich 
dużą wagę przywiązuje się do ustalenia zarówno w wyroku, jak i w ugodzie sądowej dokład-
nego terminu wykonania eksmisji. Termin ten może zostać w uzasadnionych przypadkach 
przedłużony. Nie może jednak być dłuższy niż rok od daty zawarcia ugody lub ustalonego 
pierwotnie terminu eksmisji, lub uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego.  
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3.4. Mieszkanie opiekuńcze dla eksmitowanego 
Komornik, jako organ sądu, zawiadamia urząd miasta (gminy) o terminie wykonania 

eksmisji ze stosownym wyprzedzeniem, tak by był on w stanie przygotować zgodnie z usta-
wą policyjną stosowne miejsce zakwaterowania dla osoby eksmitowanej. Przydział mieszka-
nia tzw. opiekuńczego następuje w trybie administracyjnym, czyli przekwaterowanie nie za-
pewnia praw wynikających z niemieckiej ustawy o najmie. 

Jeżeli w chwili wykonywania eksmisji urząd nie posiada dla eksmitowanego mieszka-
nia opiekuńczego, wówczas obowiązany jest on przydzielić takiej rodzinie mieszkanie „nor-
malne”, w którym będzie ona miała na podstawie umowy prawo zasiedlenia i przejmie wszel-
kie koszty z tym związane. Możliwe jest również czasowe zarekwirowanie dotychczasowego 
mieszkania eksmitowanego, którego pozostawia się wtedy w dawnym mieszkaniu, a urząd 
podpisuje czasową umowę z właścicielem i opłaca za ten lokal umówiony czynsz. Opisany 
obowiązek zakwaterowania dotyczy wszystkich eksmitowanych rodzin z dziećmi, natomiast 
osoby samotne i bezdzietne małżeństwa umieszczane są w pomieszczeniach prowizorycz-
nych o znacznie niższym standardzie.  

Rodziny przekwaterowane do mieszkań opiekuńczych zobowiązane są do opłacania 
czynszu. Niemiecki system opieki społecznej zapewnia jednak każdej osobie bez wystarcza-
jącego dochodu odpowiedni zasiłek oraz dodatkowo środki na opłacenie czynszu. 
 
3.5. Zawieszenie eksmisji 

Kolejnym instrumentem ochrony w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawnienie są-
du nadzorującego eksmisję do jej zawieszenia na wniosek najemcy, jeżeli wykonanie tytułu 
eksmisyjnego uwzględniającego interesy wynajmującego oznaczałoby sprzeczną z obycza-
jami niesprawiedliwość, a to z powodu istnienia po stronie najemcy szczególnych okoliczno-
ści, takich jak ciężka choroba lub możliwość dobrowolnego wyprowadzenia się w krótkim 
czasie po terminie wyznaczonym jako termin wykonania eksmisji do pomieszczenia zastęp-
czego. 

Przedstawiony tu system ma na celu jak najskuteczniejsze przeciwdziałanie bezdom-
ności, kładąc szczególny nacisk na jej zapobieganie. Mimo że jest to system niezwykle kosz-
towny i tak koszty ponoszone przez miasto na opiekowanie się bezdomnymi są np. w samej 
Kolonii siedmiokrotnie wyższe niż koszty związane z prewencją eksmisji.  

Należałoby się zastanowić, czy poszczególne rozwiązania z zakresu pomocy i ochro-
ny lokatorów nie są godne naśladowania w Polsce, szczególnie ze względu na ich aspekt 
społeczny, a w dłuższej perspektywie także większą ekonomiczność. Zwłaszcza, że są to 
w Polsce zagadnienia nadal bardzo aktualne.  

Niektóre z tych rozwiązań nie wymagają nawet interwencji ustawodawcy, lecz zmiany 
praktyki stosowania prawa (np. umowy z urzędem lub pomoc prawna dla zagrożonych eks-
misją). 
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4. Mieszkania socjalne i sądy mieszkaniowe w Niemczech 
4.1. Przeniesienia odpowiedzialności za budowę i zapewnienie odpowiedniego  

utrzymania mieszkań socjalnych na podmioty prywatne 
Za niezwykle ciekawy uznać należy przykład rozwiązania problemu mieszkań socjal-

nych w Republice Federalnej Niemiec. Otóż w odróżnieniu od uregulowania tej kwestii 
w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie inwestorem tych mieszkań 
czy też ich zarządcą jest państwo albo gmina, w Niemczech są nimi prywatne towarzystwa 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje kościelne i opieki społecznej. Pań-
stwo jako takie stwarza jedynie ramy prawne i instrumenty do podejmowania tego typu inicja-
tyw, a także przekazuje do dyspozycji inwestorów stosowne środki. Mają one postać subsy-
diów na okres 20 lat. Przez ten czas inwestorzy zobowiązani są do ustanawiania ustawowo 
regulowanego czynszu oraz do oddania mieszkań do dyspozycji urzędu mieszkaniowego 
miasta, gdy ten chce je przydzielić osobom potrzebującym. 

Powszechnie wiadomo, że głównym składnikiem kosztów budowy mieszkań są kosz-
ty działki budowlanej, które sięgają niekiedy połowy kosztów całej inwestycji. By zapobiec 
takim nadmiernym kosztom, rada miejska przekazuje inwestorom pod budowę własne tereny 
w formie użytkowania wieczystego na 99 lat, za niską opłatą dzierżawczą, a ponadto udziela 
pomocy finansowej w określonej wysokości na każde mieszkanie socjalne o powierzchni 
powyżej 70 m2 w formie nisko czy wręcz symbolicznie oprocentowanego kredytu, przyzna-
wanego również na okres 20 lat. Po spłaceniu takiego kredytu, czyli po 20 latach, inwestor 
zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec gminy, także tych o charakterze socjal-
nym, a możliwość swobodnego dysponowania mieszkaniem przechodzi na niego. W konse-
kwencji będzie on mógł zatem od tego momentu pobierać czynsze wolnorynkowe. 

Tak więc mamy tu przykład niejako odwrócenia ról i przeniesienia odpowiedzialności 
za budowę i zapewnienie odpowiedniego utrzymania mieszkań socjalnych na podmioty pry-
watne, a jednocześnie takie ukształtowanie warunków tego budownictwa, że staje się ono 
atrakcyjne dla tych podmiotów. Skutkiem takiej konstrukcji jest między innymi to, że standard 
mieszkań socjalnych nie odbiega znacznie od standardu rynkowego, bowiem inwestorzy 
prywatni traktują budowę mieszkań socjalnych jako inwestycję. 

  Dokonując krótkiego podsumowania, warto zwrócić uwagę, jak istotne jest umiejętne 
kształtowanie systemu prawa mieszkaniowego, by zachowana została równowaga między 
wymaganiami ochrony lokatorów a słusznymi interesami właścicieli. Z pewnością pamiętać 
należy przede wszystkim o tym, że w stosunkach cywilnoprawnych, na których oparte jest 
uprawnienie lokatora do korzystania z danego lokalu mieszkalnego, pozycja stron jest istot-
nie nierówna i konieczne jest ustanowienie takich norm bezwzględnie obowiązujących, które 
zapewnią im względną równowagę uprawnień. 

Uważam jednak, że niezbędny jest w tej materii kompromis, który umożliwi jednocze-
sne wspieranie tendencji do inwestowania w budownictwo domów, w tym takich, które prze-
znaczone zostaną na zarobkowe ich wynajmowanie. 

Ochrona lokatorów nie może iść zatem tak daleko, by stwarzała tak niekorzystne wa-
runki inwestowania w zwiększanie liczby nowych mieszkań i odnawianie już istniejących, że 
zamrą wszelkie działania w tym zakresie.  
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A zatem, moim zdaniem, żadna ustawa, która w zamyśle ustawodawcy chronić ma 
lokatorów, nie powinna ograniczać praw właścicielskich do granic konstytucyjnej dopusz-
czalności, bo grozi to zahamowaniem nie tylko budownictwa mieszkaniowego, ale także wy-
najmowania już istniejących lokali. 
 
4.2. Sądy mieszkaniowe 

Usprawnieniu pracy zarządców nieruchomości oraz poprawie sytuacji w zakresie 
ochrony praw mieszkaniowych służy utworzenie sądów mieszkaniowych, przyczyniających 
się do skrócenia nadmiernie wydłużonych procesów i poprawy jakości orzecznictwa. Sądy 
takie, działające np. w Niemczech, zajmują się jedynie sporami związanymi z mieszkalnic-
twem, a orzeczenia są wydawane przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie sędziów. Naj-
częściej w ten sposób rozpoznawane są spory dotyczące czynszów oraz rozwiązania umowy 
najmu. 

Przy dokonywaniu reformy prawa mieszkaniowego w Polsce (czemu najlepiej służy-
łoby uchwalenie kodeksu mieszkaniowego, obejmującego w sposób harmonijny wszystkie 
formy prawne korzystania z mieszkań) warto zatem pomyśleć także o tym, jak poprawić spo-
sób stosowania prawa w praktyce, do czego niewątpliwie przyczyniłoby się powołanie sądów 
mieszkaniowych. 

Innym zagadnieniem jest także poprawa systemu kształcenia (dotąd prawo mieszka-
niowe nie jest wykładane na wszystkich wydziałach prawa), a także Europejskiej Akademii 
Prawa, dla zapewnienia permanentnego kształcenia prawników. 

Także w tej ostatnio wspomnianej dziedzinie przydatne mogą być doświadczenia in-
nych państw UE, które dysponują taką akademią finansowaną głównie ze środków unijnych. 
W Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze od lat doskonalona jest wiedza prawników i pra-
cowników wymiaru sprawiedliwości z krajów Europy Zachodniej.  

Polscy prawnicy występujący przed sądem w sprawach mieszkaniowych – jak pod-
kreślił dr Wolfgang Hensel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze – mogą i po-
winni zwracać większa uwagę sędziów na możliwość stosowania prawa unijnego oraz do-
magać się, aby w sprawach kontrowersyjnych występowali do ETS w Luksemburgu z zapy-
taniami prawnymi odnośnie do zgodności przepisów prawa polskiego z dyrektywami38. Nie-
stety jak dotąd polscy pracownicy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości są pozbawieni 
odpowiedniego wsparcia w kształceniu. 
 

                                                
38 Por. Prawo mieszkaniowe a organizacja wymiaru sprawiedliwości (konferencja Stowarzyszenia Obywatelskich 
Inicjatyw i Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, 30 czerwca 2005 r.), 
Inicjatywy Obywateli 2006 nr 1-2; T. Pietryga: Akademia Prawa. Konieczne doskonalenie sędziów, Gazeta Praw-
na 2005, nr 85; Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz: Ze sporami do sądów mieszkaniowych, GP 2005, nr 127; Aneta 
Mościcka: Unia Europejska. Czy powstanie Europejska Akademia Sędziowska, GP 2005, nr 70; Agata Łukasze-
wicz: Wymiar sprawiedliwości I rok w Unii Europejskiej. Sądy dalekie od ideału, Rzeczpospolita 2005, nr 101; 
K. Krzekotowska, A. Rykowska: Akademie Sędziowskie w Niemczech, Inicjatywy Obywateli 2005, nr 2-3.  
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5. Rozwiązania w Polsce w okresie międzywojennym 
5.1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie praw lokatorów39 

Ingerencja państwa w sferę stosunków mieszkaniowych, ograniczająca swobodę 
stron w kształtowaniu treści tych stosunków, znalazła wyraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 
1924 r. o ochronie praw lokatorów40. Charakterystyczne dla tej ustawy było rozumienie jako 
lokatora jedynie najemcy. 

 Na obszarze województwa śląskiego obowiązywał zbliżony merytorycznie akt praw-
ny, jakim była ustawa dla Śląska Górnego i Cieszyńskiego z dnia 16 grudnia 1926 r. w spra-
wie ochrony lokatorów41. 

Ustawa o ochronie lokatorów miała na celu niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu 
czynszów oraz ochronę lokatorów przed wypowiedzeniem stosunku najmu. Jednocześnie 
zamierzeniem ustawodawcy było, by regulacja chroniąca najemców nie powstrzymywała 
inwestorów przed budowaniem domów czynszowych.  

By to osiągnąć, działanie ustawy ograniczono wyłącznie do budynków już istnieją-
cych. W ten sposób ustawodawca chciał chronić inwestorów, którzy nie musieli się obawiać 
nadmiernego skrępowania stosunków najmu w domach nowo budowanych. Jak podaje 
J. Skąpski42, wytyczony przez ustawodawcę cel nieblokowania budownictwa (połączony 
z niezwykle korzystną polityką podatkową) osiągnięty został w ostatnich latach przed rokiem 
1939, kiedy to podaż nowych mieszkań była na tyle duża, że wysokość czynszów w lokalach 
nie chronionych ustawą o ochronie lokatorów zaczęła spadać. Uwzględniając to, że lokale 
nowo wybudowane miały wyższy standard i lepszy stan techniczny, można powiedzieć, iż 
istniejąca różnica między czynszami praktycznie zanikła. 

Poniżej przedstawione zostaną w dużym skrócie podstawowe instrumenty ówcze-
snego systemu ochrony lokatorów (najemców). 

 
5.2. Dopuszczalna podwyżka komornego 

Co do wysokości komornego, strony umowy najmu mogły umówić się tylko na piśmie 
i na czas nie krótszy niż rok. Oznacza to, że ustawodawca ograniczył częstotliwość podwy-
żek maksymalnie do jednej w roku. 

Ponadto strony nie mogły swobodnie zdecydować o jego wysokości. Zgodnie z art. 5 
ust. 1 ustawy, za podstawę oznaczenia wysokości komornego służyć miało komorne płacone 
w czerwcu 1914 r. (podstawowe komorne). Jeżeli przedmiot najmu nie był w tym czasie wy-
najęty lub, jeżeli nie można było udowodnić wysokości ówczesnego komornego, albo też 
ówczesne komorne było widocznie wygórowane, specjalny urząd zwany urzędem rozjem-
czym do spraw najmu lub sąd ustalał podstawowe komorne według ówczesnych przecięt-
nych cen. Wysokość komornego nie mogła przekraczać oznaczonych w ustawie stawek, 
obliczanych jako procent podstawowego komornego. 

                                                
39 Dz. U. nr 39, poz. 406 z późn. zm., tekst jedn. Dz. U. z 1936 r. nr 39, poz. 297.  
40 Tamże. 
41 Dz. Ust. Śląskich nr 29, poz. 54.  
42 J. Skąpski: Najem lokali mieszkalnych w świetle ustawy z dnia 2 VII 1994 r.; Studia z Prawa Gospodarczego 
i Handlowego (Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Włodyki), Kraków 1996. 
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Właściciele domów mogli pobierać tytułem komornego od lokatorów także opłaty do-
datkowe, np. za dostarczaną wodę, oświetlenie, wywóz śmieci, wynagrodzenie dozorcy do-
mu itp.  

W art. 10 ust. 2 ustawy znajdujemy zastrzeżenie, że tego, co wbrew powyższym po-
stanowieniom uiszczono, można żądać z powrotem wraz z ustawowymi odsetkami, a prawa 
tego nie można się z góry zrzec. Nie można było zatem od najemcy żądać żadnych innych 
należności niż te ściśle określone w ustawie co do ich rodzaju i wysokości, a gdyby jednak 
najemca takowych dokonał, to należały mu się wraz z ich zwrotem odsetki ustawowe. 

 
5.3. Ograniczenie prawa wypowiadania i rozwiązywania najmu 

Ustawa o ochronie lokatorów z 1924 r. dopuszczała, by oprócz wypadków rozwiąza-
nia najmu z winy lokatora, przewidzianych w dzielnicowych ustawach cywilnych, wynajmują-
cy mógł najem wypowiedzieć, jak również korzystać z postanowień kodeksu cywilnego 
o ustaniu najmu bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdy istnieją ku temu ważne przyczyny. 
Wymieniała ona przy tym przykładowo, jakie sytuacje można uznać za taką ważną przyczy-
nę. Były to np. wypadki zalegania lokatora mimo upomnienia z zapłatą co najmniej dwóch rat 
komornego (chyba że zaległość powstała z powodu braku pracy lub wyjątkowej nędzy), czy 
też przekraczania w sposób uporczywy lub rażący obowiązującego porządku domowego 
albo „obrzydzania współlokatorom pobytu w domu poprzez swoje bezwzględnie nieprzyzwo-
ite zachowanie”. 

Niektóre z przytoczonych przez ówczesnego ustawodawcę przykładów ważnej przy-
czyny znajdują zastosowanie również obecnie, bowiem większość z nich znalazła się 
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, podobnie jak wcześniej 
w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych43. 

W razie sporu wynajmujący winien udowodnić, że istnieje przewidziana prawem przy-
czyna wypowiedzenia. 
 
5.4. Urzędy rozjemcze 

Ustawa o ochronie lokatorów z 1924 r. wprowadziła instytucję, której powołanie dziś 
jest postulowane. Chodzi mianowicie o urzędy rozjemcze do spraw najmu. Ponieważ nie ma 
w tej pracy miejsca, by szczegółowo je scharakteryzować, należy jedynie powiedzieć, że 
jeżeli strony oświadczyły, iż poddają się ich orzecznictwu, orzeczenia urzędów były osta-
teczne i nie podlegały zaskarżeniu. Strony mogły zatem odwołać się od nich do sądu tylko 
wtedy, gdy nie poddały się uprzednio, za wzajemną zgodą, orzecznictwu urzędu rozjemcze-
go. 
 
5.5. Moratorium mieszkaniowe 

Na mocy omawianej tu ustawy sądy lub orzekające w sprawie urzędy rozjemcze 
otrzymały uprawnienie do wprowadzenia tzw. moratorium mieszkaniowego. Moratorium to 
polegało na tym, że w sprawach o eksmisję mogły one z urzędu lub na wniosek pozwanego, 
uwzględniając jego sytuację ekonomiczną, odroczyć termin opróżnienia przedmiotu najmu 
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do 6 miesięcy. W sprawach o eksmisję z mieszkań jedno- lub dwupokojowych sąd mógł po-
nadto zawiesić wykonanie orzeczonej eksmisji na czas do 6 miesięcy, jeśli takie zawieszenie 
usprawiedliwione było położeniem pozwanego, a w szczególności tym, że z powodu okolicz-
ności od niego niezależnych pozostawał on bez pracy. Udzielając takiego zawieszenia, sąd 
jednocześnie zawiadamiał o tym właściwy państwowy urząd pośrednictwa pracy oraz zarząd 
gminy, na której terenie pozwany miał miejsce zamieszkania. Rozwiązanie to przypomina 
istniejący w RFN system zawiadamiania urzędów gminy o każdej wniesionej do sądu spra-
wie eksmisyjnej. 

Pozwany tracił prawo do korzystania z moratorium, jeśli nie przyjął odpowiedniej pra-
cy (tzn. odpowiadającej jego kwalifikacjom, nie niebezpiecznej „dla zdrowia lub moralności” 
i opłacanej wedle przyjętych na danym obszarze norm), wskazanej mu przez urząd pośred-
nictwa. 

Reasumując tę krótką charakterystykę ustawy o ochronie lokatorów z 1924 r., można 
powiedzieć, że ten zalążek sformalizowanej ochrony lokatorów w odrębnym akcie prawnym, 
choć nie pozbawiony wad, jest materiałem wartym wykorzystania także współcześnie. 

Dr Krystyna Krzekotowska 
Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, Warszawa 

 
Jacek Życiński 
 
 

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIESZKAŃ NA WYNAJEM W POLSCE 
NA TLE PRZYKŁADÓW ZAGRANICZNYCH 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RENTAL FLAT MARKET IN POLAND AT THE 
BACKGROUND OF FOREIGN EXAMPLES  

 
Nie ma na świecie państwa, w którym nie byłoby mieszkań czynszowych, choć ich 

udział procentowy w zasobach mieszkaniowych jest bardzo zróżnicowany. Najmniej, bo za-
ledwie kilka procent mieszkań czynszowych jest w niektórych państwach Europy Wschod-
niej. Węgry, Słowacja, Słowenia, Estonia, Litwa, Bułgaria i Rumunia prawie w całości spry-
watyzowały swoje zasoby mieszkaniowe, uznając to za akt zerwania z dawnym, niechętnym 
własności systemem. Na tym tle Polska wydaje się znacznie bliższa państwom Europy Za-
chodniej, gdzie mieszkania czynszowe stanowią ok. 30%.  
 

Tabela 1 
Struktura własności polskich zasobów mieszkaniowych (w mln mieszkań) 

Czynszowe Zasoby 
ogółem 

 
Prywatne 

Spółdziel-
cze wła-

snościowe 
spółdziel-
cze loka-
torskie 

komunalne zakładów 
pracy tbs 

Inne 

12,9 7,6 2,6 0,9 1,25 0,37 0,07 0,16 

7% 10% 3%  
100% 

59% 
w tym czyn-
szowe 5% 

20% 
20% 

1% 

                                                                                                                                                   
43 Tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późn. zm. 
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Przy założeniu, że do mieszkań czynszowych zaliczymy spółdzielcze mieszkania lo-
katorskie oraz szacując na ok. 5% nie wykazywane w statystykach prywatne mieszkania 
czynszowe, można przyjąć, że w Polsce jest obecnie ok. 25% mieszkań czynszowych. 

Podobieństwo struktury własności polskich i zachodnioeuropejskich mieszkań jest 
jednak pozorne. Zdecydowana większość polskich mieszkań czynszowych ma charakter 
społeczny, tzn. była budowana z udziałem funduszy publicznych, a czynsze nie pokrywają 
rzeczywistych kosztów utrzymania. W Europie Zachodniej natomiast zdecydowanie więcej 
niż społecznych jest czynszowych mieszkań prywatnych, przy czym sytuacja w poszczegól-
nych państwach bardzo się różni. Najwięcej prywatnych mieszkań czynszowych jest 
w Niemczech – 51% i w Szwajcarii – 41%, zaś najmniej w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
i Holandii – po mniej więcej 10%.  

Społecznych mieszkań czynszowych jest w Europie Zachodniej ok. 10% i tu też wy-
stępują znaczne różnice między poszczególnymi państwami. Najwięcej społecznych miesz-
kań czynszowych ma Holandia – 34%, potem Szwecja, Austria i Wielka Brytania – po ok. 
20%. Najmniej ma Hiszpania – 1% i Portugalia – 3% oraz oczywiście Grecja, gdzie społecz-
nych mieszkań czynszowych nie ma w ogóle. W większości państw społeczne budownictwo 
czynszowe jest zarządzane przez organizacje non-profit, do których często zaliczane są 
również spółdzielnie mieszkaniowe. Wiele tych organizacji działa w powiązaniu z samorzą-
dami lokalnymi. Rzadziej, jak ma to nadal miejsce w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Portu-
galii, społeczne budownictwo częściowo zarządzane jest bezpośrednio przez gminy. Jednak 
np. w Wielkiej Brytanii dotyczy to wyłącznie starych zasobów, podczas gdy nowe są budo-
wane i zarządzane przez zbliżone do naszych tbs-ów housing associations. Całkowicie ory-
ginalny jest natomiast niemiecki system budownictwa społecznego, w którym inwestorem 
mogą być nawet osoby fizyczne. Z uprzywilejowanego kredytu na budowę mieszkań spo-
łecznych mogą korzystać właściwie wszyscy pod warunkiem udostępniania zbudowanych 
dzięki tym kredytom mieszkań rodzinom wskazanym przez gminę i stosowania umiarkowa-
nego czynszu. System niemiecki ma charakter czasowy, gdyż po spłaceniu kredytu, nierzad-
ko przyspieszonym, mieszkania te przestają pełnić rolę społecznych i zasilają zasób prywat-
nych mieszkań czynszowych.  

Zróżnicowanie liczby mieszkań czynszowych w Europie Zachodniej wynika w znacz-
nej mierze z tradycji przemysłowych lub rolniczych. Zdecydowanie więcej mieszkań czyn-
szowych mają państwa Europy Północnej, gdzie większe były tradycje przemysłowe, a lud-
ność wiejską poszukującą na przełomie XIX i XX w. pracy w miastach stać było jedynie na 
wynajem. Obecnie różnice w liczbie mieszkań własnych i czynszowych między państwami 
północy i południa stopniowo się zacierają. W państwach o tradycji przemysłowej przybywa 
właścicieli, a w państwach Europy Południowej coraz więcej mówi się o potrzebie budowania 
społecznych mieszkań czynszowych.  

Rozbudowywane na wielką skalę w latach 50. i 60. zasoby społecznych mieszkań 
czynszowych dziś w niektórych państwach są redukowane. Wielka Brytania jeszcze za rzą-
dów Margaret Thatcher rozpoczęła w ramach tzw. right to buy (prawa do kupna), masową 
sprzedaż mieszkań komunalnych ich lokatorom. Skurczyły się również mające, jak wspo-
mniano wyżej, charakter czasowy niemieckie zasoby społecznych mieszkań czynszowych. 
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Przekształciły się one głównie w czynszowy zasób prywatny. Niemcy mają obecnie 6% spo-
łecznych mieszkań czynszowych, choć jeszcze stosunkowo niedawno, bo na początku lat 
90., mieli ich 25%.  

Żeby mieć pełny obraz zmian w strukturze własnościowej europejskich zasobów 
mieszkaniowych, warto zauważyć, że procentowy udział zasobu prywatnych mieszkań czyn-
szowych skurczył się bardzo od zakończenia II wojny światowej. Nastąpiło to głównie na sku-
tek znacznego wzrostu liczby właścicieli mieszkających we własnych mieszkaniach, co wiąże 
się przede wszystkim ze wzrostem poziomu życia w tych krajach. 

Tabela 2 
Struktura własności zasobów mieszkaniowych w niektórych państwach Europy (w %) 

          
         

              

*Mieszkania spółdzielcze 
 
 

Tabela 3 
Odsetek mieszkań zamieszkałych przez właścicieli  

w wybranych państwach Europy po II wojnie światowej 

Państwo 1950 1970 2005 
Austria - 42 51 
Belgia 38 55 68 
Dania 45* 46 49 
Francja 36 45 57 
Hiszpania 46 57 82 
Holandia 28 35 56 
Irlandia 53* 69 79 
Luksemburg 49* - 70 
Niemcy 25 36 43 
Portugalia 45 - 75 
Szwajcaria 34 28 35* 
Szwecja 38 34 38 
Wielka Brytania 29 50 69 
Włochy 40 51 73 

Uwagi: * Dania 1947, Irlandia 1947, Luksemburg 1947, Szwajcaria 2001, Szwecja 1945 
 

Czynszowe Państwo Własne 
razem prywatne społeczne 

Inne 

Hiszpania 82 11 10 1 7 
Irlandia 79 21 13 8 - 
Portugalia 75 21 18 3 4 
Grecja 74 20 20 - 6 
Włochy 73 19 13 6 8 
Wielka Brytania 69 31 11 20 - 
Belgia 68 30 23 7 2 
Finlandia 63 33 15 18 4 
Francja 57 40 23 17 3 
Holandia 56 44 10 34 - 
Austria 51 41 19 22 8 
Dania  49 38 19 19 13(7*) 
Niemcy 43 57 51 6 - 
Szwecja 38 45 22 23 17* 
Szwajcaria 35 65 41 14 (8*) - 
Polska 53 25 5 20 22(21*) 
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Można powiedzieć, że w ciągu ostatniego półwiecza udział procentowy mieszkań 
zamieszkiwanych przez właścicieli wzrósł z trzydziestu kilku do blisko siedemdziesięciu, 
a więc mniej więcej dwukrotnie. 

Przy tak dużym zróżnicowaniu sytuacji mieszkaniowej w Europie Zachodniej bardzo 
trudno jest wnioskować, jaki procent obywateli powinien mieszkać we własnym mieszkaniu, 
a jaki powinien mieszkanie wynajmować? Z pewnością zależy to od dochodów obywateli, bo 
mieszkanie sporo kosztuje, a wzrost liczby chętnych do jego zakupu przyczynia się dodat-
kowo do wzrostu cen. Nieprzypadkowo, gdy do niedawna w zdecydowanej większości 
państw Europy ceny od prawie dziesięciu lat ustawicznie rosły, wyjątkiem były państwa 
o przewadze mieszkań czynszowych, jak Niemcy czy Szwajcaria. Mieszkania czynszowe, 
szczególnie te społeczne, o których podaży i wysokości czynszu decyduje nie rynek a wła-
dze państwowe, sprzyjają stabilizacji rynku mieszkaniowego. To spłacający kredyty miesz-
kaniowe właściciele są wystawieni na wahania cen nieruchomości, co może, jak pokazują 
przykłady, bardzo niekorzystnie przełożyć się na rozwój kraju. Szczególnie drastyczny jest 
przykład amerykański, cena, jaką się tam obecnie płaci za robienie na siłę ze wszystkich 
właścicieli mieszkań, jest niezwykle wysoka.  

Wydaje się, że zbliżony do średniej w Europie Zachodniej 8-10-procentowy zasób 
społecznych mieszkań czynszowych może bardzo dobrze pełnić rolę stabilizatora rynku. Od-
dzielną sprawą jest najkorzystniejsza forma własności takiego zasobu. W Polsce mamy 
w tym względzie bardzo duże zróżnicowanie: od mieszkań komunalnych, przez spółdzielcze 
lokatorskie i zakładowe, po mieszkania w tbs-ach. We wszystkich tych formach występują 
wyraźne tendencje prywatyzacyjne, charakterystyczne zresztą dla większości państw post-
komunistycznych. Sprzyja temu fakt, że mieszkania te nie pełnią na ogół funkcji, jaką powin-
ny pełnić. Mieszkania czynszowe powinny być przede wszystkim mieszkaniami przejścio-
wymi dla ludzi młodych, zanim jeszcze uzyskają oni pełną stabilizację rodzinną i finansową, 
a także wygodnym lokum dla szukających pracy i stabilizacji imigrantów. Wreszcie powinny 
sprzyjać mobilności siły roboczej. Tymczasem w Polsce zasoby komunalne w znacznej mie-
rze zamieszkiwane są przez rodziny, które mogłyby starać się o własne mieszkanie, również 
w tbs-ach mieszkają raczej rodziny średniozamożne i nie pierwszej już młodości. W naszych 
warunkach to nie prywatyzacja, a przywrócenie zasobom czynszowym ich społecznej roli 
powinno być celem polityki państwa, jak i może przede wszystkim władz samorządowych. 

Dr Jacek Życiński 
Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 
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Wypowiedzi przedstawicieli miast 
Statements by representatives of cities 

 
 
 
Katarzyna Bury 
 
 

TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 
DEVELOPMENT OF HOUSING RESOURCES OF THE URBAN MUNICIPALITY 

OF KRAKÓW, POLAND  
 
 
Podstawowe dane dotyczące miasta Krakowa44: 
1. Liczba mieszkańców  

2006 2007 2008 2009 
757 430 756 629 756 267 756 583 

 
2. Stan zasobu – struktura i wielkość zasobów mieszkaniowych w Krakowie 

 2005 2006 2007 
Liczba mieszkań (w tys.) 293,3 299,8 304,7 
Liczba izb (w tys.) 927,8 947,6 962,6 
Powierzchnia użytkowa mieszkań (w mln m2) 16,41 16,80 17,3 

 
3. Wskaźniki mieszkaniowe 

 2005 2006 2007 
Przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,82 0,80 0,79 
Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu 2,58 2,52 2,48 
Przeciętna pow. użytkowa mieszkania na 1 osobę 21,7 22,2 22,6 
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 387,6 396,4 402,5 

 
4. Mieszkania oddane do użytku  

 2005 2006 2007 
Liczba oddanych mieszkań 4 557 6 612 4 922 
Powierzchnia oddanych mieszkań w m2  303 877  400 877  342 818 
Przeciętna pow. użytkowa 1 mieszkania w m2 66,6 60,6 69,7 

      

Obecnie zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków powstały po 1 stycznia 1990 
roku, liczy sobie 1633 lokale mieszkalne, położone w 44 budynkach, rozproszonych zwykle 
po kilka w różnych rejonach miasta. 

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr XXIV/289/07 z dnia 24.10.2007 r. przyjęła „Wielo-
letni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 
2007-2012”, w którym zawarto m.in. ograniczenia w dysponowaniu lokalami, polegające na 

                                                
44 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie. 



 

 110 

tym, że samodzielne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Kraków i położone w centralnej strefie miasta, której granice zostały precyzyjnie 
ustalone w powołanej na wstępie uchwale, odzyskane w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania 
umowy najmu oraz uzyskane w innej formie nie są przeznaczone na wynajem związany z re-
alizacją pomocy mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków, z wyjątkiem budynków stanowią-
cych w całości własność Gminy Miejskiej Kraków lub skarbu państwa.  

Lokale mieszkalne, o których mowa wyżej, przeznacza się: 

a/ w pierwszej kolejności do zbycia w trybie zamiany za lokale, których struktura oraz 

standard uzasadniają przeznaczenie ich na realizację wyroków zobowiązujących Gminę 

Miejską Kraków do dostarczenia lokalu socjalnego lub zamiennego, 

b/ po dwukrotnym nieskutecznym postępowaniu, o którym mowa w p. a/, lokale prze-

znacza się do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, 

c/ po dwukrotnym nieskutecznym przetargu, o którym mowa w p. b/, lokale przeznacza 

się na wynajem w trybie aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego. 

 
Zasób mieszkaniowy towarzystw budownictwa społecznego. W ramach rządo-

wego programu rozwoju mieszkalnictwa w roku 1996 weszła w życie ustawa o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Stworzyła ona ramy prawne powstania 
towarzystw budownictwa społecznego.  

Gmina Miejska Kraków ma obecnie udziały w dwóch towarzystwach budownictwa 
społecznego: 
 TBS Krak–System SA 17% akcji (PBP Chemobudowa – 78%, Hydrosolar – 5%); 
 Krakowskie TBS Sp. z o.o. 17,99% udziału (Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków – 

47,84% Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” – 34,17%). 
Dzięki współpracy Gminy Miejskiej Kraków z różnymi towarzystwami budownictwa 

społecznego (przez pewien czas działało ich w Krakowie ok. 10) z tej formy pomocy miesz-
kaniowej skorzystały w latach ubiegłych łącznie 933 rodziny. 

 

Rok Liczba mieszkań  
z udziałem Gminy 

Liczba mieszkań  
ogółem 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

33 
97 

109 
67 
59 

100 
468 

0 
0 
0 

64 
146 
261 
443 

1021 
443 
913 
668 
722 
209 

Razem 933 4890 
 
Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina po 2004 r. nie zawarła nowych umów z towarzy-

stwami budownictwa społecznego. Jest to efekt sytuacji powstałej w ostatnich latach na ryn-
ku krakowskim, na którym oferta TBS-ów jest znikoma. Znalazło to niestety odzwierciedlenie 
również w postępowaniach ogłoszonych przez Gminę Miejską Kraków, których celem było 
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nabycie prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez Gminę osób do zawarcia 
umów najmu. Postępowania przeprowadzone w latach 2004-2006 zostały unieważnione, 
ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta TBS-u. 

 
Zasady powiększania mieszkaniowego zasobu Gminy zostały zawarte w uchwale 

nr XXIV/289/07 z dnia 24.10.2007 r., w której określono następujące sposoby uzyskiwania 
lokali mieszkalnych: 
1. Coroczne uzyskanie ok. 200 lokali mieszkalnych z naturalnego ruchu ludności.  
2. Za priorytetowe uznaje się następujące działania: 

a/  uzyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez ich zakup od różnych podmiotów dysponu-
jących mieszkaniami, w tym od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym lub spółdzielni 
mieszkaniowych, 

b/  nabywanie budynków i ich adaptacja na cele mieszkalne,  
c/  uzyskiwanie lokali socjalnych o niższym standardzie i lokalizowanych mniej atrakcyj-

nie lub nieatrakcyjnie dla zabudowy komercyjnej, 
d/  przejmowanie budynków od dłużników Miasta i ich adaptacja na cele mieszkalne, 
e/ adaptacja lokali użytkowych na cele mieszkalne według zasad określonych w sto-

sownym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa. 
3.  Przyjmuje się, że w ramach posiadanych środków Gmina Miejska Kraków będzie zawie-

rać wieloletnie kontrakty na wybudowanie mieszkań socjalnych i zamiennych, przezna-
czając na ten cel własne tereny budowlane. Taki sposób uzyskiwania mieszkań pozwala 
na racjonalne wykorzystanie posiadanych środków. Gmina ma wpływ na dostosowanie 
nowo powstających budynków do własnych potrzeb, uzyskując lokale o odpowiednim 
standardzie i wielkości.  

4. Uznaje się za konieczne działanie uzupełniające: uzyskiwanie mieszkań w trybie realiza-
cji budownictwa na terenach Gminy za uprzednią zgodą Rady Miasta Krakowa, pod wa-
runkiem, że realizowane są pojedyncze, wielolokalowe budynki mieszkalne. 

5. Jako działania wspomagające, uznaje się: 
a/ współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi, 
b/ priorytet dla mieszkalnictwa i budownictwa w planowaniu przestrzennym. 

6. Nowe lub przebudowane budynki mieszkalne, w których uzyskiwane są nowe  
lokale mieszkalne, powinny spełniać wymagania określone we właściwych przepisach  
prawa budowlanego, dotyczących technicznego przystosowania do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

W ramach realizacji zawartej we wrześniu 2005 r. umowy między Gminą Miejską 
Kraków a konsorcjum firm, której przedmiotem było zaprojektowanie i realizacja zespołu bu-
dynków wielorodzinnych w rejonie ulic Magnolii i Sąsiedzkiej w 2007 r. rozpoczął się odbiór 
pierwszych 80 Kraków a konsorcjum firm, której przedmiotem było zaprojektowanie i realiza-
cja zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Magnolii i Sąsiedzkiej w 2007 r. rozpo-
czął się odbiór pierwszych 80 lokali mieszkalnych w pięciu budynkach mieszkalnych. Proto-
kół odbioru podpisany został w styczniu 2008 r. Zakończenie realizacji tej inwestycji, zgodnie 
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z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych 
w 9 budynkach mieszkalnych. 

W bieżącym roku kontynuowane jest uzyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez adap-
tacje budynków na cele mieszkalne (w 2007 r. zostały odebrane 33 lokale, dalszych 68 lokali 
zostanie odebranych w 2008 r. w ramach kontynuowanych inwestycji). Obecnie w trakcie 
opracowywania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji, dzięki którym uzyskane zostaną 
dalsze 42 lokale. 

Obecnie prowadzone są analizy różnych terenów pod kątem możliwości ich zabudo-
wy budynkami komunalnymi z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi, których 
brak Gmina odczuwa najbardziej. Największym problemem jest znalezienie lokalizacji, po-
zwalającej na uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji koniecznych do realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, a jednocześnie położonej na peryferiach miasta, w oddaleniu od istniejącej 
zabudowy, co mogłoby pozwolić na uniknięcie protestów okolicznych mieszkańców. 

Należy zaznaczyć, iż w 2007 r. firma Contract Konsulting Kumela i Wspólnicy 
Sp. Jawna, opracowała „Analizę porównawczą realizacji przedsięwzięcia, w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego, polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych”. Analiza wykazała, że najkorzystniejszym wariantem realizacji przedsięwzięcia jest 
realizacja inwestycji przez Gminę Miejską Kraków z własnych środków przy częściowym fi-
nansowaniu kredytem mieszkaniowym. 

Katarzyna Bury 
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Mieszkalnictwa, Kraków 

 
Mirosława Wasielewska 
 
 

MOŻLIWOŚCI TWORZENIA ZASOBU MIESZKAŃ NA WYNAJEM  
WE WROCŁAWIU 

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING RENTAL FLAT RESOURCES IN WROCŁAW, 
POLAND 

 
Przedstawiam uwagi do dyskusji na temat możliwości tworzenia zasobu mieszkań na 

wynajem oraz zasad ich najmu w różnych formach własności z punktu widzenia właściciela 
mieszkań, jakim jest gmina Wrocław. 

Gmina jest szczególnym podmiotem w sprawach mieszkaniowych, bowiem zadania 
własne samorządu gminnego nałożone ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 
z 1990 r. poz. 95 z późn. zm.) w art. 7 obejmują m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe. 
Z powyższej podstawy wynika obowiązek tworzenia przez gminy zasobu komunalnego, 
uszczegółowiony w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 4 ust. 1 nakłada na gminę zadanie tworzenia 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, oraz w ust. 2 
tego artykułu wskazuje, że Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, 
zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe go-
spodarstw domowych o niskich dochodach. Z ustawy tej wynikają również znaczne ograni-
czenia dla gminy jako właściciela mieszkań. 
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Gmina Wrocław realizuje obecnie zadania w zakresie zapewnienia mieszkań na wy-
najem w następujący sposób: 

1. Realizacja podstawowego zadania własnego gminy poprzez wynajem miesz-
kań komunalnych na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, w tym: 
 wykorzystanie dotychczasowych zasobów, 
 budowę nowych zasobów.  
Wrocław posiada w mieszkaniowym zasobie komunalnym dużą liczbę mieszkań, ok. 50 tys. 
lokali, w których mieszka ok. 30% mieszkańców miasta. Zasób ten zmniejsza się w miarę 
jego sprzedaży dotychczasowym najemcom (z bardzo wysokimi bonifikatami, dochodzącymi 
do 97%), jest też nieznacznie powiększany w wyniku budowania nowych mieszkań przez 
jednostki miasta. Jest to stosunkowo niewielka działalność inwestycyjna miasta, bowiem 
w czasie 2 ostatnich lat oddano do użytkowania 388 mieszkań. 
Posiadanie przez miasto tak dużego zasobu mieszkaniowego jak i istniejący porządek praw-
ny stanowią istotną przeszkodę w racjonalnym gospodarowaniu tym zasobem. Kwestie te 
zostaną w skrócie omówione w końcowej części wystąpienia.  

2. Budowa mieszkań na wynajem przez towarzystwo budownictwa mieszkanio-
wego, spółkę gminną na zasadach wynikających z Ustawy o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1070 z późn. zm.). 
W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój miejskiego towarzystwa budownictwa mieszkanio-
wego we Wrocławiu. Jednak z uwagi na ograniczony krąg najemców (konieczność wnosze-
nia 30% udziału) i limitowane możliwości uzyskania kredytów z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego towarzystwo jest w stanie zaspokoić jedynie niewielką część ewentualnych na-
jemców.  

3. Wykorzystania mieszkań budowanych na wynajem przez TBS do celów za-
sobów komunalnych na podstawie porozumienia podpisanego przez TBS i Gminę.  
Miasto podpisało porozumienie z gminną spółką TBS w celu wykorzystania części budowa-
nych przez nią mieszkań przez miasto jako lokali zamiennych dla swoich dotychczasowych 
najemców – program pilotażowy dotyczący 100 mieszkań, przewidzianych do udostępnienia 
miastu w 2010 r. 
Przyjęto następujące zasady współpracy: 
 miasto partycypuje w 30% w kosztach budowy mieszkań, 
 miasto wskazuje swoich dotychczasowych najemców, którym przysługuje lokal zamienny, 

do zawarcia umowy na lokal w zasobach TBS, 
 umowy zawierane będą między TBS a najemcą, 
 miasto wpłacać będzie do TBS różnicę w czynszu między czynszem w TBS a czynszem 

obowiązującym w mieszkaniowym zasobie gminy.  
4. Realizacja Programu Student – mieszkania dla studentów 

Miasto zamierza wykorzystywać zasoby gminnej spółki TBS do zapewnienia lokali mieszkal-
nych dla studentów wskazanych przez uczelnie. Utworzono biuro ds. współpracy miasta 
z uczelniami, które obecnie przygotowuje zasady współpracy uczelni i miasta.  
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Analiza dotychczasowych form zapewnienia mieszkań dla mieszkańców Wrocławia 
wskazała, że były to przede wszystkim budowa i zakup nowych mieszkań oraz przejmowanie 
mieszkań komunalnych na własność przez dotychczasowych najemców. Stwierdzono, że ta 
droga zapewnienia mieszkania w dużym stopniu wyczerpała się, a w obliczu kryzysu na ryn-
kach kredytów mieszkaniowych ulegnie bardzo silnemu ograniczeniu. Jednocześnie zauwa-
żalny jest wzrost potrzeb mieszkańców Wrocławia w zakresie najmu, o czym świadczą ro-
snące czynsze za wynajem mieszkań na wolnym rynku za lokale, które nie wchodzą w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta ani w skład zasobu TBS. 

Miasto widzi więc konieczność budowy mieszkań na wynajem dla mieszkańców, któ-
rzy nie są w stanie zakupić mieszkania, ale też nie należą do mieszkańców (o niskich do-
chodach), którym na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów gmina ma obowiązek za-
pewnić mieszkanie komunalne.  

W tej chwili przedmiotem analizy jest ocena formalnych, prawnych i ekonomicznych 
możliwości budowy mieszkań na wynajem przez miejską spółkę handlową z czynszem po-
krywającym koszty i przynoszącym zysk. Zakłada się partycypację miasta i spółki w kosztach 
budowy mieszkań na wynajem oraz korzystania przez spółkę z kredytu mieszkaniowego 
udzielanego przez banki komercyjne a poręczanego przez miasto. 

Wstępna analiza możliwości realizacji tego zadania wskazuje, że zasadne byłoby wy-
łączenie tego zasobu z mieszkaniowego zasobu gminnego, co ograniczy w dużym stopniu 
niekorzystne warunki dla właściciela jako wynajmującego te lokale. Wskazane byłoby ustale-
nie dla tych zasobów odrębnych zasad najmu i określania czynszów.  

Inną możliwością działań na rynku budowy mieszkań na wynajem jest wykorzystanie 
instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego. Ze względu jednak na dotychczasowe doświad-
czenia realizacji zadań w tej formie wydaje się, że wymaga ona zmiany przepisów, aby za-
pewniły one możliwość wykonania i bezpieczeństwo realizacji zadań dla wszystkich stron 
przedsięwzięcia. 

Odnosząc się do kwestii zasad najmu mieszkań przedstawię poniżej kilka uwag na 
temat ograniczeń dla gminy jako właściciela mieszkań komunalnych.  

Istniejący porządek prawny stanowi istotną przeszkodę w prawidłowej gospodarce 
mieszkaniowej gminy. Związane jest to przede wszystkim z treścią ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa ta realizu-
je prawa lokatorów w drodze ograniczenia praw właścicieli lokali wynajmowanych. Jej zapisy 
w dużej mierze uniemożliwiają prowadzenie prawidłowej polityki mieszkaniowej. 

Ustawa ta powoduje, że w lokalach wynajmowanych w zasobach komunalnych czyn-
sze ustalane są w oderwaniu od kosztów, przy czym argumentem jest tu troska o zapewnie-
nie mieszkań o tanim czynszu dla rodzin ubogich. Tymczasem w lokalach tych mieszkają 
również lokatorzy, których stać na opłacanie czynszów w wysokości uzasadnionej kosztami. 
Sytuacja ta powoduje skierowanie strumienia pomocy do osób, które nie są do niej upraw-
nione. Efektem jest nie tylko degradacja posiadanych zasobów, lecz także brak obiektywnej 
oceny zarówno kosztów utrzymania zasobów, jak też wielkości udzielanej pomocy społecz-
nej. 
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Innym skutkiem obowiązujących przepisów, który świadczy o ograniczeniu prawa 
właściciela komunalnego, jest praktyczna niemożność wyegzekwowania zaległości i odzy-
skania lokalu od zadłużonego najemcy. 

Wyeliminowanie wymienionych negatywnych skutków wymaga więc zmiany ustawy 
o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego, zmierzającej do przywrócenia pełni 
praw właścicielom mieszkań przy jednoczesnym oddzieleniu zapisów dotyczących zasobów 
mieszkaniowych od zapisów dotyczących pomocy społecznej. Rozdzielenie tych dwóch ob-
szarów umożliwi ustalanie czynszów pokrywających koszty, a świadczenia pomocy społecz-
nej dla ubogich wyłącznie w ramach przepisów o pomocy, czyli nie poprzez obniżenie czyn-
szów, lecz dofinansowanie obciążeń finansowych rodzin ubogich z tytułu zamieszkiwania.  

Osobnym zagadnieniem, które wymaga wyeliminowania, jest ochrona zadłużonych 
najemców komunalnych. Właściciel lokalu komunalnego praktycznie nie ma możliwości 
szybkiego wyegzekwowania zadłużenia od najemcy komunalnego, a wielu przypadkach nie 
jest to w ogóle możliwe. Wydaje się, że jednym z wielu kroków, które powinny być podjęte, 
jest zmiana ustawy o biurach informacji gospodarczej, które umożliwią gminom wpisywanie 
do rejestru dłużników najemców lokali komunalnych. 

Mirosława Wasielewska 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław 
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PODSUMOWANIE DYSKUSJI 
SUMMARY OF THE DISCUSSION 

 
Z przeprowadzonej dyskusji wynika, że podjęcie tematu badawczego dotyczącego 

dostępności mieszkań na wynajem jest ważne i oczekiwane przez różne środowiska: samo-
rządowe, deweloperskie i oczywiście potencjalnych najemców. Ponadto kryzys gospodarczy 
może wpłynąć ujemnie na inwestowanie w mieszkania własnościowe, co odbije się na sytu-
acji mieszkaniowej Polaków, a paradoksalnie kryzys może spowodować wzrost zaintereso-
wania wynajmowaniem mieszkań w drodze do własnego mieszkania w bardziej sprzyjają-
cych, a tymczasem odległych warunkach ekonomicznych.  

Niewątpliwie kryzys spowoduje likwidację miejsc pracy w niektórych regionach, wy-
muszając ich poszukiwanie w innych. Generalny brak mieszkań na wynajem dostępnych 
finansowo i sprzyjających mobilności na rynku pracy wymaga pilnego poszukiwania kierun-
ków rozwoju tego segmentu mieszkalnictwa wraz z formami jego wspomagania finansowego 
ze środków publicznych. Dostępność ta obejmuje poza aspektem ilościowym także możli-
wość utrzymania przez najemców mieszkań wynajmowanych. 

Dyskusja zarysowała następujące kierunki zwiększania liczby mieszkań czynszo-
wych: 
 umożliwienie szerszego dostępu do mieszkań tbs poprzez wyraźny rozwój tej formy bu-

downictwa, większy udział pracodawców w finansowaniu inwestycji realizowanych w for-
mule tbs oraz stworzenie warunków prawnych i formalnych do traktowania mieszkań tbs 
jako przejściowych w drodze do mieszkania własnego, 

 likwidację barier ochrony lokatorów i uregulowanie stosunków prawnych między wynajmu-
jącym a najemcą (ochrona wynajmujących), 

 wspomaganie systemem podatkowym budujących i wynajmujących mieszkania czynszo-
we, 

 wykorzystanie na potrzeby rozwoju budownictwa czynszowego systemu partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. 

Uczestnicy dyskusji wskazali na potrzebę prowadzenia dalszych badań, zwłaszcza 
dotyczących realnego popytu na mieszkania czynszowe, rzeczywistej podaży tych mieszkań 
(należących obecnie do różnych form własności mieszkań), a także konieczność określenia 
„łańcucha dostępności mieszkań”.  

Bez badań wskazujących, jakie są oczekiwania i potrzeby społeczne w zakresie 
mieszkań na wynajem, trudne będzie stworzenie koncepcji systemu mieszkań na wynajem, 
w którym określono by liczbę dostępnych mieszkań w określonym czasie, ich lokalizacje 
i standardy, sposoby ich powstawania i formy własności, w których by powstawały. 

W opracowaniu koncepcji rozwoju sektora mieszkaniowego w Polsce konieczne jest 
sięgnięcie do wzorców stosowanych w tych krajach UE, w których osiągnięto wysoki stopień 



 

 117

nasycenia mieszkaniami w ogóle, przy użyciu mechanizmów gospodarki rynkowej, jednak ze 
wspomaganiem dostępności mieszkań środkami publicznymi. 

Mimo tendencji do prywatyzacji zasobów mieszkaniowych uważa się, że około 30% 
mieszkań w miastach powinny stanowić mieszkania na wynajem wspomagane środkami 
publicznymi, dostępne nie tylko dla gospodarstw o określonym poziomie dochodu, ale i dla 
osób niezbędnych z uwagi na zatrudnienie związane z funkcjonowaniem miasta. 
 

Hanka Zaniewska 


