
�

Programy mieszkaniowe
– brukowanie piekła

(materiały na posiedzenie w dniu 31 maja 2010 r.)

Pełny zestaw opinii i ekspertyz
www.kongresbudownictwa.pl

stałe przedstawicielstwo
kongresu budownictwa



�



�

Spis treści

Wstęp...........................................................................................................................5

SYTUACJA MIESZKANIOWA........................................................................................9

NiezrealizoWaNe programy mieszkaNioWe...............................................11

NajWyższa izba koNtroli.....................................................................................�5

raport.......................................................................................................................�7

Sławomir Najnigier
realizaCja programÓW mieszkaNioWyCH W polsCE 
i oDpoWieDzialNoŚĆ iNstytUCjoNalNA za politykę mieszkaNioWĄ 
W LATACH �989–�0�0.................................................................................................�9

Kazimierz Kirejczyk
AKTUALNA SYTUACJA W polskim bUDoWNiCtWie mieszkaNioWym 
i progNozY czyli krajobraz po kryzysie........................................................29

prof. dr Zofia Bolkowska
bUDoWNiCtWo W 2009 rokU i progNozy Na 2010 rok..................................45

Adam Kowalewski
WyjŚCioWe WarUNki spraWNego iNWestoWaNia........................................5�

dr Piotr Lis
selektyWNa spoŁeCzNa polityka mieszkaNioWa 
– WybÓr Czy koNieCzNoŚĆ?.................................................................................67

Jacek Furga
poWszeCHNy system oszCzęDNoŚCioWo-kreDytoWY
Filarem polityki mieszkaNioWej.......................................................................8�

Jerzy Krzekotowski
oCeNa porzĄDkU praWNego W zakresie 
gospoDarki mieszkaNioWej...............................................................................89

Ludomir Duda
staNDarD eNergetyCzNy bUDyNkÓW a gospoDarka.............................105

800-lecie Ceramiki bUDoWlaNej na ziemiach polskich.....................................107

staŁe przeDstaWiCielstWO koNgresU bUDoWNiCtWA 
DANE STATYSTYCZNE ZA OKRES OD MAJA �00� DO MAJA �0�0......................���



4



5

DLACZEGO RZĄD POWINIEN PILNIE PRZYGOTOWAĆ 
PROJEKT USTAWY O NARODOWYM PROGRAMIE 

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO?

W budownictwie mieszkaniowym osiągnęliśmy w ubiegłym roku całkiem przyzwoity 
wynik, ale głównie dzięki deweloperom w wielkich aglomeracjach i dzięki budownictwu 
indywidualnemu. Co prawda budowaliśmy już po prawie 300tysięcy mieszkań rocznie, 
ale to już zamierzchłe czasy. Należy jednak pamiętać, że ciągle budujemy co najmniej 
dwa razy za mało, żeby rozpocząć wychodzenie z głębokiej zapaści mieszkaniowej. 
kraje europejskie odrabiając swoje zaległości budowały rocznie po 8 – 10 i więcej miesz-
kań na 1000 mieszkańców. Nasz ubiegłoroczny wynik to niewiele ponad 4 mieszkania  
na 1000 mieszkańców. jeszcze gorzej wypada analiza struktury oddawanych miesz-
kań. jak wszędzie w europie największe potrzeby występują w rodzinach mało i średnio 
zarabiających, tymczasem prawie 80% oddanych efektów stanowią mieszkania wzno-
szone w systemie indywidualnym i przez deweloperów dla bogatszej części społeczeń-
stwa. budownictwo spółdzielcze, komunalne i socjalne gdzie są największe potrzeby, 
stanowi ciągle margines budownictwa mieszkaniowego. W opublikowanym w 2008 roku 
protokóle Najwyższa izba kontroli całą winą za taki stan obciążyła kolejne rządy i brak 
polityki mieszkaniowej. W pełni podzielamy ten pogląd. Nic się w tej sprawie na lepsze 
do dzisiaj nie zmieniło. stosunkowo duża ilość oddawanych mieszkań w ostatnich kil-
ku latach jest wyłącznie zasługą dobrej koniunktury gospodarczej i niezwykłego przy-
spieszenia budownictwa deweloperów dla „bogatych” zrealizowanego w 6 największych 
aglomeracjach miejskich. Według niektórych opinii, gdyby nie było żadnego rządu wynik 
byłby taki sam albo jeszcze lepszy. W polsce w krótkim czasie kilku lat zlikwidowano 
ministerstwo budownictwa, wyspecjalizowaną komisję budownictwa w sejmie, ograni-
czono zaplecze naukowo badawcze, ostatnio żeby ratować jeden z banków zlikwidowa-
no krajowy Fundusz mieszkaniowy . Na skutek takich nieprzemyślanych działań bez-
powrotnie utracono wielu wybitnych fachowców, którzy znaleźli sobie pracę poza tym 
bałaganem organizacyjnym. Umieszczenie budownictwa w ministerstwie infrastruktury  
było i jest nieporozumieniem. ten moloch administracyjny nie ma czasu, ani warunków 
dla prowadzenia kompleksowej polityki mieszkaniowej w pojęciu europejskim.

Nik zwróciła też uwagę, że pomimo obowiązującego od wielu lat rozporządzenia nie 
powołano pełnomocnika do spraw mieszkaniowych co mogło nadać odpowiednią rangę 
problemom mieszkaniowym. rząd premiera tuska rozwiązał ten problem w charaktery-
styczny dla siebie sposób, mianowicie zamiast wypełnić zalecenie Nik anulował przepis 
zobowiązujący do utworzenia takiego stanowiska. siłą rzeczy dwaj podsekretarze stanu 
odpowiadający za te problemy są zepchnięci na margines podstawowej działalności re-
sortu.. budownictwo mieszkaniowe to rynek o rocznej wartości ok. 50 miliardów złotych 
zapewniający corocznie duże (ok. 8 miliardów złotych) wpływy podatkowe do budżetu 
państwa. Właściwa polityka mieszkaniowa to nie tylko szansa na ograniczenie patologii 
społecznych i emigracji za chlebem i mieszkaniami, ale sposób na zwiększenie wpływów 
do budżetu państwa. kilka cytatów z pism, które otrzymaliśmy z naszych ambasad.

„We Francji wiodącym resortem w obszarze budownictwa jest Minister-
stwo ds. Mieszkalnictwa i Miast. Funkcję konsultacyjną przy ministerstwie pełni  
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Krajowa Rada Mieszkalnictwa. Z ministerstwem współpracuje Sekretariat Stanu 
ds. Polityki Miast.. 

Sprawami budownictwa w aspekcie ekologicznym zajmuje się Departament 
Zagospodarowania, Mieszkalnictwa i Natury .w Ministerstwie Ekologii, Energii, 
Zrównoważonego Rozwoju i Zagospodarowania. Na rzecz rozwoju podaży miesz-
kaniowej działa międzyministerialny komitet pod przewodnictwem Premiera(!), 
złożony z szefów resortów m.in. mieszkalnictwa, finansów, budżetu, spraw we-
wnętrznych. Instytucją udzielającą subwencji w sektorze mieszkań prywatnych 
jest Krajowa Agencja Mieszkalnictwa. Narodowa Agencja Renowacji Miejskiej zaj-
muje się finansowaniem projektów mających na celu poprawę jakości przestrzeni 
miejskiej. W celu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa, w tym remontu budynków 
mieszkalnych Francja opracowała liczne formy pomocy. W 2006 roku we Francji 
przyjęto dwie ustawy: jedna w sprawie rozwoju budownictwa mieszkaniowego  
do 2012 roku (coś jak proponowany w Polsce, przez Kongres Budownictwa Na-
rodowy Program Mieszkaniowy) i drugą o zaskarżalnym prawie do mieszkania 
każdej francuskiej rodziny”. 
W polsce nie ma ministerstwa budownictwa, nie ma nic. Francja ma ponad  
500 mieszkań na 1000 mieszkańców a polska 340. jesteśmy na ostatnim miejscu  
w europie prawie we wszystkich statystykach mieszkaniowych. bogate lobby dewelo-
perskie skutecznie zagłusza istotne problemy polskiego mieszkalnictwa dbając o swoje 
wąskie interesy (ustawa „palikowa” zastępująca prace nad Ustawą prawo budowlane). 
Większość mediów uzależniona od reklam deweloperskich przemilcza nabrzmiałe pro-
blemy polskiego mieszkalnictwa rozpisując się o sprawach trzeciorzędnych. W piśmie 
ambasady polskiej w Holandii (ok.430 mieszkań na 1000 mieszkańców) między innymi 
czytamy:

„W Królestwie Niderlandów programy mieszkaniowe realizowane są jako część 
polityki zagospodarowania przestrzennego, która wdrażana jest przez minister-
stwo mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego i środowiska (VROM) 
przy współpracy z resortami rolnictwa (LNV) oraz gospodarki (EZ). Tworzeniem  
i realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego w ministerstwie VROM zaj-
muje się Dyrekcja Generalna ds. Polityki Przestrzennej. 

Kwestie związane z mieszkalnictwem są od wielu dekad ważnym punk-
tem niderlandzkiej agendy politycznej. Królestwo Niderlandów, jako kraj o du-
żym zagęszczeniu ludności przy jednoczesnym ograniczonym dostępie tere-
nów mieszkalnych, od kilku dekad boryka się niedoborem mieszkań. W 1998 r.  
w KN brakowało 110.000 mieszkań, w 2002 r. liczba ta wzrosła do 170.000. Stanowi-
ło to 2,5% wszystkich użytkowanych mieszkań. Obecnie działania rządu koncen-
trują się wokół poprawy jakości zasobów mieszkaniowych oraz ich dostępności.

W Królestwie Niderlandów środki publiczne kierowane na cele mieszkaniowe 
stały się trwałym elementem polityki mieszkaniowej w zakresie wspierania roz-
woju budownictwa mieszkaniowego. W latach 60-tych i 70-tych subsydia stano-
wiły 70-90% nakładów ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe w Niderlan-
dach. W latach 80-tych i w połowie lat 90-tych udział subsydiowanych mieszkań 
uległ wyraźnemu obniżeniu z uwagi na ukształtowanie się zrównoważonego ryn-
ku mieszkaniowego i utrwalającą się tendencję wzrostu udziału budownictwa  
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prywatnego. Na początku lat 90-tych budownictwo subsydiowane stanowiło  
50-75% liczby mieszkań ogółem oddanych do użytku”.
W europie są prowadzone społeczno rynkowe polityki mieszkaniowe, w polsce  
jako jedynej problemy ma rozwiązać niewidzialna ręka rynku i skutki widać. Według 
spisu powszechnego brakuje nam około 1,5 miliona mieszkań. budżet na sferę miesz-
kaniową w tym roku jest najmniejszy po wojnie i wynosi ok. 0,08% pkb (w europie  
1-2%). pomimo szumnych zapowiedzi drastycznie (kompromitująco) zmniejszono wy-
datki między innymi na budownictwo socjalne i społeczne. Wszyscy wiedzą, że miesz-
kania są towarem, ale bardzo drogim towarem, dlatego w całej europie stosuje się 
różnego rodzaju instrumenty finansowego wspierania popytu. samochód można sobie 
kupić lub nie, dach nad głową trzeba mieć. Cytowana wcześniej Holandia uruchomiła 
m.in. następujące działania:

„Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Holandii realizowane jest w ra-
mach specjalnych średnioterminowych lub długoterminowych planów rozwoju 
mieszkalnictwa społecznego wspieranych przez władze centralne i samorządy 
lokalne. W programach tych, obok ilościowych aspektów rozwoju budownic-
twa, bardzo silnie eksponowane są zagadnienia jakości mieszkań oraz otoczenia 
i środowiska mieszkaniowego. Podstawowe założenia ww. planów ujęte zosta-
ły w ustawach określających m. in. źródła i formy oraz adresatów pomocy pu-
blicznej, tj. m.in. dekret o kontroli w sektorze mieszkań socjalnych na wynajem  
(tzw. Besluit Beheer Sociale Huursector). Źródłem finansowego wsparcia dla re-
alizowanych programów jest specjalny fundusz dopłat, który powstał na mocy de-
kretu w sprawie Centralnego Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej (tzw. Centrale 
Fonds Woningen) z dnia 17 października 1988 r. Fundusz finansuje do 35% war-
tości przedsięwzięć podejmowanych przez gminy. Dotyczy to zarówno budowy, 
jak i remontów oraz adaptacji (w tym zmian sposobu użytkowania) budynków. Do-
tacje przeznaczane są na pokrycie kosztów wszelkich robót budowlanych w tym 
kosztów przyłączy technicznych, urządzeń i obiektów budowlanych związanych  
z budynkiem, niezbędnego uzbrojenia terenu, a także kosztów projektów, nadzoru, 
kierowania budową i rozliczania robót budowlanych. Aby uzyskać pomoc gminy 
składają wnioski do ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa, gospodarki 
przestrzennej i środowiska (VROM). 

Wspieranie budownictwa własnościowego i własności mieszkaniowej
Rząd uzgodnił z gminami miejskimi, że mogą one ubiegać się o wsparcie fi-

nansowe na realizację inwestycji mieszkaniowych jeśli wybudują określoną (inną  
w przypadku każdej gminy) liczbę mieszkań w sektorze własnościowym. Jeśli 
gminy zrealizują więcej projektów budowlanych w tym sektorze, mogą liczyć na 
dodatkowe subwencje ze szczebla centralnego, przyznawane w ramach funduszu 
stymulacyjnego. W KN obowiązuje także ustawa o wspieraniu własności miesz-
kaniowej (tzw. Wet Bevordering Eigen Woningbezit), która ma na celu pomoc 
osobom osiągającym niższe zarobki w zakupie własnego mieszkania. Ustawa za-
wiera regulacje dotyczące m.in. instrumentów finansowych tj. subsydia na zakup 
mieszkania.

o skali lekceważenia spraw mieszkaniowych w polsce mogą świadczyć prace nad 
przyjęciem pół stronnicowej rezolucji sejmu zobowiązującej rząd do przygotowania  
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projektu ustawy o Narodowym programie rozwoju budownictwa mieszkaniowego  
do 2020 roku. prosty techniczny tekst był wałkowany na komisjach i podkomisjach pra-
wie pół roku. W ostatecznie przyjętej przez sejm wersji rezolucji, na wniosek koalicji 
rządowej obniżono rangę programu mieszkaniowego do planu resortowego których było 
już bardzo wiele i żaden nie został zrealizowany. opracowanie Narodowego programu 
budownictwa mieszkaniowego w randze ustawy jest jedyną szansą na przyjęcie i usta-
bilizowanie długookresowej polityki mieszkaniowej i wyzwolenie się z partykularnych, 
kadencyjnych interesów partii politycznych. W przygotowanym niedawno rządowym ra-
porcie polska 2030 mieszkalnictwo zostało znowu potraktowane marginalnie i niekom-
petentnie. 

W materiałach przysłanych kilka tygodni temu z berlina (486 mieszkań na 1000 miesz-
kańców) można przeczytać: 

„W RFN począwszy od lat 50-tych zaczęły intensywnie rozwijać się programy 
rządowe, mające na celu pobudzenie budownictwa mieszkaniowego po II woj-
nie światowej. Wieloletnie programy mieszkaniowe w randze ustaw pozwoliły  
na skokowe przyspieszenie rozwoju w niemieckim budownictwie. Natomiast 
po zjednoczeniu Niemiec wdrażanych było wiele programów, mających wyrów-
nać różnicę poziomu gospodarczego między krajami związkowymi wschodnimi  
a zachodnimi. Pobudzenie budownictwa mieszkaniowego nastąpiło dzięki wdro-
żeniu szeregu ustaw i zarządzeń. W Niemczech jest stosowane wiele instrumen-
tów finansowych wspierających rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wielką 
rolę odgrywały i odgrywają kasy budowlane.”
Fragment z materiału nadesłanego z Hiszpanii (ok. 540 mieszkań na 1000 mieszkań-
ców):

„Sytuację na rynku budowlano- nieruchomościowym w Hiszpanii regulują 
trzyletnie plany uchwalane w formie dekretu królewskiego. Obecnie obowiązuje 
Dekret Królewski nr2066 z 12 grudnia 2008r. wprowadzający Krajowy Plan Miesz-
kalnictwa i Renowacji Budynków na lata 2009-2012. Ministerstwo Budownictwa 
„uwzględniło” już w nim kryzys jaki dotknął sektor budowlany i zawarło propozy-
cje działań antykryzysowych”.

jedynym sposobem na wyrwanie się z tego zaklętego kręgu niemocy, niekompe-
tencji i doraźnych interesów politycznych jest pilne przygotowanie i uchwalenie usta-
wy o programie mieszkaniowym na lata 2011-2021. prawie wszystkie dotychczasowe 
programy rządowe nie były realizowane, przeciwnie z założenia już na starcie służy-
ły doraźnym celom wyborczym a potem były odkładane do lamusa. Dlatego program,  
o który zabiegają organizacje pozarządowe, powinien na wzór krajów europejskich, 
mieć formę ustawy

Roman Nowicki 

kongres budownictwa
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SYTUACJA MIESZKANIOWA

– Według spisu powszechnego z 2002 roku w polsce brakowało 1,5 miliona miesz-
kań.

– W 2008 roku Najwyższa izba kontroli potwierdza, że prawie 1,5 miliona samodziel-
nych gospodarstw domowych nie ma odrębnych mieszkań.

– W polsce przypada po ok. 24 metry kwadratowe powierzchni użytkowej mieszkania 
na statystycznego obywatela (czołówka europejska 50 metrów). W tej negatywnej 
statystyce wyprzedza nas tylko Rumunia. 

– Według ścisłych danych statystycznych polska jest na ostatnim miejscu w europie 
pod względem ilości mieszkań na 1000 mieszkańców (340 przy średniej w europie 
ok. 470).

– Według badań Nik ilość mieszkań komunalnych i socjalnych w zasobach gminnych 
zamiast rosnąć, znacząco się zmniejszyła w ostatnich latach.

– Według badań, w polsce jest ok. 65 000 ludzi całkowicie bez własnego dachu  
nad głową ( w Warszawie ok. 3000).

– Cały przyrost oddawanych mieszkań w ostatnich latach dotyczył budownictwa de-
weloperów dla zamożnych rodzin w kilku największych miastach. za rogatkami tych 
aglomeracji sytuacja mieszkaniowa ulegała stałemu pogorszeniu.

– państwa europejskie wychodząc ze swoich kryzysów mieszkaniowych budowały  
po 10 i więcej mieszkań na 1000 mieszkańców. my ciągle budujemy po ok. 4 miesz-
kania i to głównie, a właściwie prawie wyłącznie dla zamożnych rodzin. mieszkań 
socjalnych i komunalnych bez przerwy ubywa.

– Według powszechnej opinii polska ma najgorsze w europie prawo inwestycyj-
ne. jest to tym bardziej dziwne, że uporządkowanie ustaw i ich skoordynowana 
nowelizacja nie wymagają żadnych nakładów inwestycyjnych, a więc nie można  
w tym przypadku zasłaniać się brakiem pieniędzy. problem tkwi w złej organizacji 
instytucji państwowych zajmujących się tą problematyką, likwidacji wyspecjalizowa-
nej komisji sejmowej, generowaniu w ramach formacji rządzących dublujących się 
inicjatyw ustawodawczych, złej współpracy z niezależnymi ekspertami, wytraceniu 
kadry fachowców (prawo budowlane, planowanie przestrzenne itp.).
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NIEZREALIZOWANE
PROGRAMY MIESZKANIOWE

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (1995) 
Uruchomienie systemu rządowych kas mieszkaniowych miało zwiększyć po upływie 

3–5 lat, popyt na mieszkania nabywane na własność o 15–20% (Nowy Ład mieszka-
niowy str. 20). kasy od początku miały wady. Ówczesny rząd nie uwzględniał z uporem 
opinii ekspertów. po upływie 5 lat wraz z likwidacją ulg podatkowych (grudzień 2001) 
nastąpił całkowity upadek tego systemu. W polskich wadliwych kasach w okresie 5 lat 
otworzono zaledwie ok. 70 tysięcy rachunków podczas gdy w analogicznym okresie  
w innych krajach europejskich powstało wiele milionów rachunków z dziesiątkami miliar-
dów eUr prywatnych oszczędności na mieszkania.

społeczne budownictwo czynszowe wedle zapowiedzi powinno „doprowadzić do re-
alizacji początkowo 20 tys. mieszkań rocznie, następnie osiągnąć poziom 40–50 tys. 
mieszkań w 1998 roku”. W całym 14 letnim okresie funkcjonowania systemu udało się 
wybudować ok. 80 tys. mieszkań, a więc średnio 5–6 tys. mieszkań rocznie. tak więc 
zrealizowano tylko nieco powyżej 10% tego co zapowiadano.

Ustawa o kasach budowlanych (1997)
W odróżnieniu od kas mieszkaniowych opisanych wyżej, kasy budowlane zosta-

ły oparte o prawie 100 letnie doświadczenia europejskie. po morderczej, prawie trzy 
letniej dyskusji w sejmie i senacie ustawa została przyjęta przez parlament i podpi-
sana w czerwcu 1997 roku przez prezydenta rp. tu pojawia się prawie kryminalny 
wątek. Ówczesny wicepremier, zapewne w porozumieniu z partią lewicową, samowol-
nie nie wydał jedynego przepisu wykonawczego do ustawy co skutecznie zablokowało 
jej uruchomienie. taka sytuacja trwała przez 4 lata. W 2001 roku, ukradkiem ustawę 
o kasach budowlanych zlikwidowano. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Węgrzy  
w 1996 roku na podstawie naszego projektu ustawy w kilka miesięcy przygotowali  
i uchwalili swoją ustawę(!). Dzisiaj ten znacznie mniejszy od naszego kraj ma 1,2 miliona 
prywatnych rachunków w kasach budowlanych i prawie 7 miliardów eUr prywatnych 
oszczędności na mieszkania i remonty. a my nic! 

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronio-
nych, noclegowni i domów dla bezdomnych (2006)

przewidywano w ramach programu utworzenie w ciągu 8 lat ok. 100 tys. lokali 
socjalnych lub mieszkań chronionych oraz 20 tys. nowych miejsc w noclegowniach.  
W latach 2007-2009 miało powstać ponad 30 tys. lokali socjalnych i ok. 9 tys. miejsc 
w noclegowniach, tymczasem zawarto umowy na budowę ok. 5,2 tys. lokali socjalnych 
i miejsc w noclegowniach. realizacja w przypadku mieszkań socjalnych na poziomie 
zbliżonym do budownictwa społecznego nieco powyżej 10% w stosunku do zapowiedzi.  
W 2008 roku Nik stwierdził, że gminne zasoby mieszkań socjalnych i komunalnych kur-
czą się, a nie powiększają.

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (2006)
gdyby program realizowano zgodnie z założeniami to dopłaty do końca 2009 roku 

powinno otrzymać ok. 130 tys. rodzin, a otrzymało ok. 40 tys., a więc mniej niż 1/3. 
program wystartował beznadziejnie, przez pierwsze dwa lata 2 lata mimo zwiększenia  
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limitu kosztów z dopłat skorzystało ok. 10 tys. osób, eksplozja nastąpiła dopiero  
w 2009 r. kiedy to miesięcznie umów na kredyty z dopłatami zawierano ponad 3 tys. 
obecnie zważywszy na pewne opóźnienie w rozpoczęciu funkcjonowania tego in-
strumentu, tempo rozwoju jest zbliżone do zakładanego. ostatnio rozpoczęto prace  
nad radykalnymi zmianami w tym programie co może się skończyć jak zwykle – to zna-
czy źle.

Ustawa (2002) 
kompletnym niewypałem okazał się kredyt o stałej stopie procentowej, tak zwany 

kredyt pola, zamiast 30 tys. rocznie, wzięło go niewiele ponad 200 osób. Co ciekawe 
kredyty takie cieszą się na świecie sporą popularnością, ale wtedy (kilka lat przed kry-
zysem) wszystkim wydawało się, ze oprocentowanie będzie spadać i zaproponowane  
w ustawie 6,5% wydało się zbyt wysokie. rząd nie przyjmował tej argumentacji i pro-
pozycji elastycznych rozwiązań z wiadomym skutkiem. to co u innych było sukcesem  
u nas znowu nie wypaliło ku radości ministra finansów. 

Ustawa o termomodernizacji (1998)
zapowiadano rewelacyjne efekty, a skończyło się jak zwykle niczym. Na począ-

tek wielkie komplikacje formalno prawne i stały brak środków budżetowych. potem  
w 2008 roku bezprawnie dopisano do tej ustawy remonty, bo komuś politycznie było 
to potrzebne. bezprawnie, bo w trakcie roku budżetowego nie powinno się rozszerzać 
zakresu ustawy o inne zadania w ramach tych samych środków finansowych. Ustawa 
została zrealizowana w granicach 15–20% w stosunku do tego co obiecywano. pro-
gram niewątpliwie jest potrzebny, ponadto oszczędzanie energii się opłaca w związku  
z tym dziwi zmniejszenie premii termo modernizacyjnej i radykalne obcięcie środków 
finansowych na rok bieżący.

Rezolucja sejmu w sprawie opracowania przez rząd Narodowego Programu Miesz-
kaniowego na lata 2010–2020 przyjęta 19 lutego 2010 roku.

Wydawało się, że po tych wszystkich złych doświadczeniach i po materiałach ze-
branych przez kongres z krajów Ue sejm przyjmie projekt rezolucji w wersji przygoto-
wanej przez ekspertów. Niestety większość rządowa wykreśliła z rezolucji słowo „naro-
dowy” i zamiast ustawy ma to być program resortowy. przeciwko takim uproszczeniom  
i obniżaniu rangi dokumentu głosował nawet minister infrastruktury ale niestety nie zna-
lazł poparcia u swoich partyjnych kolegów. Wracamy więc do początku sprawy. jeżeli 
się nic nie zmieni to narzucone przez koalicję rządową negatywne zmiany w rezolucji 
(obniżenie rangi dokumentu) spowodują całkowitą klęskę tej inicjatywy i znowu po cza-
sie będziemy się zastanawiali dlaczego innym wyszło, a nam nie. 

Z tego przeglądu wynika kilka wniosków:
1. Nieprawdą jest, że ograniczanie środków budżetowych na mieszkalnictwo wy-

nikało z sytuacji kryzysowych. Już w okresie bardzo dobrej sytuacji gospodar-
czej sprzed kilku lat rozpoczęto proces bezprzykładnego obcinania nakładów 
finansowych na sferę mieszkaniową. A więc jest to sprawa woli politycznej  
i doktryny, a nie obiektywnych konieczności,

2. W Polsce nigdy nie funkcjonowały dobrze samodzielne, „segmentowe” progra-
my resortowe bo w większości miały charakter polityczny, wyborczy i kaden-
cyjny,



��

3. Elity polityczne nie słuchają ekspertów czego przykładem może być chociażby 
Raport Polska 2030. Wielki program modernizacji kraju, w którym sprawom kry-
zysu mieszkaniowego poświęcono jedną niezupełnie kompetentną stronę,

4.W sprawie konieczności przygotowania wieloletniego Narodowego Programu 
Mieszkaniowego w postaci ustawy wypowiadały się wielkie gremia i eksper-
ci (m.in. Kongres Budownictwa, Forum Dialogu BCC, Konferencja Spalska, 
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe), tymczasem okazuje się, że argumenty 
merytoryczne i przykłady europejskie nie liczą się. Decyduje kilku polityków 
najczęściej nie zorientowanych w sprawie i minister finansów. Większość klu-
bów poselskich, pomimo wystąpień na piśmie nigdy nie przyjęła propozycji 
przedstawienia ekspertyz i doświadczeń europejskich w tej sprawie. Proble-
my polskiej bezdomności nie interesują polityków, bo oczekujący na szanse 
mieszkaniowe nie palą opon, nie blokują miast i nie stanowią zorganizowanej 
siły w wyborach.
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NAJWYżSZA IZBA KONTROLI 
2008 ROK

„kolejni ministrowie właściwi do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej nie doprowadzili 
do opracowania i wdrożenia długookresowego programu 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego”.

„zdaniem Najwyższej izby kontroli poprawa sytuacji 
mieszkaniowej.... nie jest możliwa bez wdrożenia kom-
pleksowej polityki mieszkaniowej. opracowanie długookre-
sowej strategii działania w zakresie rozwoju i utrzymania 
zasobów mieszkaniowych powinno stać się priorytetowym 
zadaniem administracji rządowej i samorządowej”.
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OKAZUJE SIĘ, żE SYTUACJA MIESZKANIOWA POLAKÓW 
NIE MA ZNACZENIA DLA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO POLSKI

RAPORT POLSKA 2030
Z prologu Premiera D. Tuska:

„….Raportem POLSKA 2030 otwieramy publiczną debatę na temat naszej przyszło-
ści. Właśnie teraz, po dwudziestu latach zmian,

jest czas, by skupić energię na nowym projekcie cywilizacyjnym.
Jest czas, by odwrócić następną kartę polskiej historii…..”

RAPORT
Raport liczy 390 stron z czego tylko jedna (!) i to powierzchownie jest poświę-

cona bezdomności. Autorzy przyznają:
„Deficyt mieszkaniowy w Polsce pogłębia się. Wzrost cen mieszkań w ostat-

nich latach zmniejszył ich dostępność. Najbardziej rosły ceny w dużych miastach. 
W latach 2005–2007 było to nawet kilkadziesiąt procent. Jednocześnie rosły ja-
kość i standard mieszkań nowo oddawanych do użytku. W porównaniu z innymi 
państwami członkowskimi UE, w tym z nowymi, sytuacja mieszkaniowa w Polsce 
należy do najtrudniejszych. W najbliższym czasie dodatkowym problemem będzie 
konieczność wykonania remontów budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego 
wybudowanych w latach 60. i 70. XX w. Obserwujemy wzrost aspiracji dotyczą-
cych warunków mieszkaniowych, co jest związane z przenoszeniem na grunt Pol-
ski doświadczeń z innych państw, do czego przyczynia się również emigracja”.

PODSUMOWANiE RAPORTU
W podsumowaniu raportu tylko kilka zdań o mieszkaniach, nic o architekturze  

i nic o ochronie przestrzeni publicznej:

„Jednym z kluczowych problemów pozostaje kwestia deficytu mieszkaniowe-
go, który w dużych miastach obejmuje coraz więcej osób. Bariera dotycząca po-
siadania mieszkania utrudnia stabilizację i efektywne alokowanie siły roboczej  
w metropoliach, a tym samym zmniejszanie ryzyka wykluczenia społecznego”

WśRóD KiLKUNASTU REKOMENDACJi RAPORTU JEDNA DOTyCZ MiESZKAń:
„…14. Pogłębienie analiz efektywności stosowanych dotychczas instrumen-

tów zapewniania spójności społecznej w zakresie mieszkalnictwa. Powinno  
to pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy nie porzucić dotychczasowe-
go podejścia opartego na paradygmacie posiadania własnego mieszkania nawet 
przez osoby o niewielkich dochodach na rzecz założenia, że mieszkanie może 
być wynajmowane przez całe życie i nigdy nie stać się własnością danej osoby,  
jeśli nie pozwalają na to jej dochody”.
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Zgodnie z życzeniem Pana Premiera, wyrażonym w preambule do Raportu 
Polska 2030, od ponad 6 miesięcy Kongres Budownictwa stara się uczestniczyć  
w tworzeniu nowego projektu cywilizacyjnego dla Polaków pozbawionych przez 
kolejne rządy szans na własny dach nad głową. Zebraliśmy materiały na ten temat 
z 9 krajów europejskich, oraz opinie i raporty wybitnych naukowców i ekspertów; 
przygotowaliśmy dwa specjalne wydawnictwa dla posłów i senatorów dokumen-
tujące konieczność przygotowania na wzór innych krajów europejskich 

NARODOWEGO PROGRAMU MiESZKANiOWEGO
i nic. Polska jest na ostatnim miejscu w UE we wszystkich wskaźnikach do-

tyczących mieszkalnictwa. W ostatnich latach dystans ten się powiększał. Dalej 
nie ma żadnej woli politycznej, żeby ten problem rozwiązać. Nikt z twórców Ra-
portu się nie zainteresował, żeby przynajmniej wymienić w tej sprawie poglądy.  
Jest prawdziwą kompromitacją, że na skutek zadysponowanej obstrukcji, uchwa-
lanie pół stronnicowej rezolucji zobowiązującej rząd do przygotowania Narodo-
wego Programu Mieszkaniowego do 2020 roku trwało ponad pół roku. A w osta-
tecznej wersji wycięto z dokumentu to co było jego istotą. Panuje opinia, że takie 
zachowanie jest wynikiem przedkładania partykularnych interesów partyjnych 
nad interes poważnej części społeczeństwa polskiego pozbawionego własnego 
dachu nad głową.

P.S.
W obszernej bibliografii wykorzystanej do przygotowania raportu nie ma  

ani jednej znaczącej pozycji z obszaru mieszkalnictwa. W składzie ekspertów 
przygotowujących Raport nie ma żadnego eksperta z zakresu mieszkalnictwa, 
architektury i ochrony przestrzeni publicznej. Wygląda to tak jak gdyby autorzy 
raportu od początku założyli, że polska bezdomność nie jest żadnym problemem,  
a tym bardziej problemem cywilizacyjnym. 

Kongres Budownictwa

Z listu b. ministra Andrzeja Bratkowskiego:
„……..Zupełnie kuriozalnym zjawiskiem jest absolutny brak w tym raporcie ja-
kiegokolwiek odniesienia do problematyki mieszkaniowej, nawet w tak bliskich 
spraw, jak mobilność czy spójność społeczna….. 

W tym świetle należy najpierw spowodować opracowanie „aneksu” do tego 
raportu, który by dowodził, że na wszystkie wymienione tam wyzwania dla Polski 
rozwiązywanie kwestii mieszkaniowej wywiera większy bądź mniejszy ale zawsze 
istotny wpływ…..” 
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Sławomir Najnigier
Ekspert Kongresu budownictwa

REALIZACJA PROGRAMÓW MIESZKANIOWYCH
W POLSCE

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA
ZA POLITYKĘ MIESZKANIOWĄ W LATACH 1989- 2010

od 12 września 1989 pracami rządu kierowało 13 premierów. 

1. tadeusz mazowiecki (12.09.1989 – 12.01.1991).

2. jan krzysztof bielecki (12.01.1991 – 23.12.1991).

3. jan olszewski (23.12.1991 – 10.07.1992).

4. Hanna suchocka (11.07.1992 – 26.10.1993).

5. Waldemar pawlak (26.10.1993 – 6.03.1995).

6. józef oleksy (7.03.1995 – 7.02.1996)

7. Włodzimierz Cimoszewicz (7.02.1996 – 31.10.1997).

8. jerzy buzek (31.10.1997 – 19.10.2001)

9. leszek miller (19.10.2001 – 02.05.2004).

10. marek belka (02.05.2004 – 31.10.2005).

11. kazimierz marcinkiewicz (31.10.2005 – 14.07.2006).

12. jarosław kaczyński (14.07.2006 – 16.11.2007)

13. Donald tusk (od 16.11.2007)

W okresie do 03.12.1999 r. tj. wdrożenia konstytucji z 1997 r. oraz ustawy  
o działach, za sprawy budownictwa odpowiadało 5 ministrów – członków rady mi-
nistrów i 2 prezesów Umirm. W okresie od 03.12.1999 do 2010 r. za sprawy bu-
downictwa mieszkaniowego odpowiadało 9 ministrów – członków rady ministrów  
oraz – pomocniczo – 2 prezesów Umirm. od roku 1989 strukturę ministerstw i urzędów 
centralnych odpowiedzialnych za politykę mieszkaniową zmieniano 7 razy (1997, 2000, 
2001, 2004, 2005, 2006, 2007). 

1989-1996 (okres „MGPiB”)
W latach 1989–1996 można mówić o względnej stabilności instytucjonalnej.  

za sprawy mieszkaniowe wraz z działami pokrewnymi odpowiadała jedna instytucja 
ministerstwo gospodarki przestrzennej i budownictwa (istniało w okresie 24.10.1987  
do 31.12.1996) i kierujący nim ministrowie. 

1. aleksander paszynski (12.09.1989 – 12.01.1991), minister w rządzie premiera  
Tadeusza Mazowieckiego,

2. adam glapiński (12.01.1991 – 23.12.1991), minister w rządzie krzysztofa bieleckiego,

3. andrzej Diakonow – kierownik ministerstwa (23.12.1991 – 10.07.1992), minister  
w rządzie jana olszewskiego,
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4. andrzej bratkowski (11.07.1992 – 26.10.1993), minister w rządzie Hanny  
suchockiej,

5. barbara blida (26.10.1993 – 31.12.1996), minister w rządach Waldemara pawlaka,  
józefa oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza.

1997–2000 (okres „UMiRM”)
W związku z tzw. reformą centrum, kompetencje ministerstwa gospodarki przestrzennej 
i budownictwa zostały rozparcelowane. podstawowe kompetencje w zakresie gospo-
darki mieszkaniowej przekazano do Urzędu mieszkalnictwa i rozwoju miast (2.01.1997 
– 31.12.2003). prezesami Umirm byli: 

1. barbara blida (2.01.1997 – 14.11.1997), w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza

2. sławomir Najnigier (8.12.1997 – 31.08.2000), w rządzie jerzego buzka 

3. piotr mync (7.09.2000 – 29.10.2001), w rządzie jerzego buzka

4. marek bryx (29.10.2001 – 31.12.2003), w rządzie leszka millera 

prezes Umirm podlegał początkowo premierowi (W. Cimoszewiczowi i j. buzkowi). 

W związku z wdrożeniem konstytucji z 1997 r. oraz ustawy o działach nadzór  
nad działalnością prezesa Umirm przejął wyznaczony przez premiera członek rady 
ministrów. W okresie 03.12.1999 – 21.06.2000 ministrem właściwym w dziale gospodar-
ki przestrzennej i mieszkaniowej był janusz steinhoff, wicepremier w rządzie j. buzka, 
minister gospodarki. W obrębie ministerstwa gospodarki nie powstały dodatkowe de-
partamenty odpowiedzialne za kreowanie polityki mieszkaniowej. 

2000–2001 (okres „Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa”)
W okresie od 21.06.2000 do 20.10.2001 ministrem właściwym był jerzy kropiwnicki, 

minister w rządzie j. buzka. obok Umirm dla obsługi ministra właściwego powstało mi-
nisterstwo rozwoju regionalnego i budownictwa (działające w okresie od 21.06.2000 
do 20.10.2001).

2001–2005 (okres „Ministerstwa infrastruktury i” )
W okresie od 19.10.2001 – 02.05.2004, ministrem właściwym był marek pol wice-

premier w rządzie leszka millera. Dla obsługi ministra właściwego powstało minister-
stwo infrastruktury (działające w tej postaci od 23.10.2001 – 31.10.2005). od roku 2004 
ministerstwo infrastruktury, przejęło również funkcje Umirm. W tej strukturze mi dzia-
łało również w okresie rządu premiera marka belki – ministrem właściwym dla działu  
był w tym czasie krzysztof opawski.

2005–2006 (okres „Ministerstwa Transportu i Budownictwa”)
W okresie 31.10.2005 – 05.05.2006 ministrem właściwym był jerzy polaczek, mi-

nister w rządzie kazimierza marcinkiewicza (31.10.2005 – 14.07.2006). Dla obsłu-
gi ministra właściwego powstało ministerstwo transportu i budownictwa (działające  
w tej postaci od 31.10.2005 do 05.05.2006).

2006–2007 (okres „Ministerstwa Budownictwa”)
W końcowym okresie rządów premiera kazimierza marcinkiewicza powstało mini-

sterstwo budownictwa, działające w okresie od 05.05.2006 do 16.11.2007. tej struktu-
rze ministrami właściwymi byli: 
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1. antoni jaszczak (05.05.2006 – 03.11.2006), minister w rządzie k. marcinkiewicza  
i j. kaczyńskiego, 

2. andrzej aumiller (03.11.2006 – 13.08.2007), minister w rządzie j. kaczyńskiego

3. mirosław barszcz (13.08.2007 – 16.11.2007), minister w rządzie j. kaczyńskiego

Od 2007 (okres „Ministerstwa infrastruktury ii”)
od 16.11.2007 ministrem właściwym dla działu jest Cezary grabarczyk, minister  

w rządzie rządu premiera Donalda tuska. Dla obsługi ministra właściwego powstało 
ministerstwo infrastruktury. 

ii. Ważniejsze rządowe programy mieszkaniowe1

Mimo dużej destabilizacji instytucjonalnej, można mówić o większej stabilno-
ści programowej, której ciągłość przekraczała okres trwania kolejnych rządów  
i koalicji politycznych. Działania każdego z rządów wymagałyby dokładniejszego 
omówienia. Wszystkie ważniejsze politycznie programy mieszkaniowe w polsce repre-
zentują „szerokie” podejście do tematyki mieszkaniowej.� jednocześnie wiele rządów 
podejmowało decyzje w innych obszarach, które bezpośrednio miały wpływ na prowa-
dzoną politykę mieszkaniową�. Niekiedy rząd formalnie nie był formalnym inicjatorem 
ustaw, które stanowiły istotną część polityki mieszkaniowej (np. ustawa o spółdzielczo-
ści mieszkaniowej powstała w Umirm w roku 1998, ale formalnie była inicjatywą posel-
ską). 

2.1 „Nowy Ład Mieszkaniowy” (1992 rok)
autorski program andrzeja bratkowskiego i ireny Herbst staje się w 1992 roku pro-

gramem rządu H. suchockiej, realizowanym – z modyfikacjami - przez następne rządy. 
przyjęto 6 podstawowych kierunków reform systemowych: 

1. Uporządkowanie stosunków własnościowych.

2. reforma czynszów i świadczeń mieszkaniowych.

3. program reformy finansowania mieszkalnictwa.

4. program społecznego budownictwa mieszkaniowego.

5. reforma organizacji budowania i eksploatacji.

6. budownictwo mieszkaniowe w polityce gmin.

idee zawarte w „Nowym Ładzie mieszkaniowym” zostały wdrożone w formie legisla-
cyjnej przez minister barbarę blidę w okresie rządów koalicji psl- slD. 

realizacja programu spowodowała m.in. 

1. Uregulowanie stosunków własnościowych we wspólnotach mieszkaniowych (nie uda-
ło się dokonać transformacji własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu spół-
dzielczego).



��

2. powstanie systemu dodatków mieszkaniowych (nie udało się wprowadzić czynszów 
ekonomicznych).

3. Wprowadzenie kontraktowego systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe, z które-
go później zrezygnowano, oraz krajowy Fundusz mieszkaniowy; nie udało się stwo-
rzyć państwowego banku hipotecznego oraz państwowej agencji mieszkaniowej.

4. powstanie program budownictwa czynszowego.

5. zmianę organizacji budownictwa mieszkaniowego (nowe prawo budowlane).

6. powstanie nowych regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zagospo-
darowania przestrzennego.

2.2 „Gospodarka Przestrzenna, nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe- 
średniookresowa strategia sektorowa” (1998 r.) oraz „Założenia polityki mieszka-
niowej Państwa na lata 1999–2003” (lipiec 1999 r.)

„strategia sektorowa...” opisywała szczegółowo 75 działań, które miały składać się 
na realizację trzech celów:

1. tworzenie harmonijnego rozwoju przestrzennego.

2. tworzenie warunków do efektywnego i bezpiecznego inwestowania w nieruchomości 
na zasadach wolnorynkowych.

3. tworzenie stabilnego systemu wspomagania przez państwo mieszkalnictwa i budow-
nictwa mieszkaniowego.

„strategia sektorowa...” nie była dokumentem przyjętym przez radę ministrów, 
ale praktycznie organizowała działania programowe rządu premiera jerzego buzka  
w obszarze gospodarki przestrzennej i nieruchomościami.

W „strategii sektorowej...” zakresie gospodarki przestrzennej postulowano: 
1. reformę systemu zagospodarowania przestrzennego (nową ustawę wprowadzono z 3 letnim 

opóźnieniem).

2. reformę zasad koordynacji rozwoju podstawowej infrastruktury technicznej.

3. prowadzenie polityki rozwoju spolaryzowanego.

4. stworzenie systemu zasobów gruntów na cele publiczne. 

W zakresie gospodarki przestrzennej postulowano:

1. Uporządkowanie stosunków własnościowych. 

2. zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

3. przyspieszenie kształtowania mechanizmów rynkowych w gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi.

4.  Usprawnienie procesu urbanistyczno- budowlanego.

5. przyspieszenie kształtowania rynkowych mechanizmów finansowania mieszkalnic-
twa i infrastruktury technicznej. 



��

W zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalenia „strategii....” zostały potwierdzone 
w „założeniach polityki mieszkaniowej państwa na lata 1999–2001” z lipca 1999 r. pro-
gram przewidywał m.in.

1. rozpoczęcie ii etapu reformy mieszkalnictwa.

2. segmentację polityki mieszkaniowej według kryterium zamożności – podstawowym 
kryterium udzielania pomocy publicznej miał być dochód rodziny.

3. rezygnację z niektórych instrumentów polityki mieszkaniowej (inwestycyjne ulgi 
budowlane, ulgi remontowe oraz kasy oszczędnościowo-budowlane) i zastąpienie  
je programami alternatywnymi.

4. prowadzenie polityki makroekonomicznej, która doprowadzi do obniżenia kosztów 
finansowania inwestycji mieszkaniowych, zwiększenia dochodów rozporządzalnych 
gospodarstw domowych (polityka ta przyniosła niespotykany wzrost rynku kredytów 
hipotecznych).

5. zmiany regulacyjne w otoczeniu rynkowego sektora mieszkaniowego.

6. rozbudowę programów wspierania sektora mieszkaniowego środkami publicznymi, 
w szczególności:

• modyfikację istniejących programów (dodatków mieszkaniowych, wspierania przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych, społecznego budownictwa czynszowego, pomo-
cy dla oszczędzających na mieszkanie),

• Wprowadzenie nowych programów (socjalnego programu mieszkaniowego, pro-
gramu wspierania remontów budynków mieszkalnych, programu pomocy gmin  
w przygotowaniu gruntów pod budownictwo, programu Własne mieszkanie). 

Do połowy roku 2001 przygotowano większość niezbędnych projektów legislacyj-
nych. rozpad koalicji rządowej aWs – UW spowodował, że większości projektów ustaw, 
niezbędnych do uruchomienia nowych programów mieszkaniowych, nie zakończyła pro-
cesu legislacyjnego. 

2.3 Program koalicji SLD – UP – PSL ( 2002 r.)
program „infrastruktura – klucz do rozwoju”, opisujący m.in. mieszkalnictwo, przyjęty 

został przez radę ministrów w dniu 29 stycznia 2002 r. jako integralna część „strategii 
gospodarczej rządu slD – Up – psl przedsiębiorczość – rozwój – praca”, podstawo-
wego dokumentu programowego rządu premiera l. millera.

za podstawowe cele w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego przyjęto:

1. odwrócenie dotychczasowych trendów i uzyskanie znacznego wzrostu liczby miesz-
kań oddawanych corocznie do eksploatacji (od roku 2004 planowano oddanie ponad 
140 tysięcy mieszkań rocznie).

2. radykalny wzrost liczby mieszkań na wynajem z czynszem regulowanym, budowa-
nych przez towarzystwa budownictwa społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe. 
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3. powstrzymanie spadku zatrudnienia w sektorze budowlano-montażowym i w bran-
żach pokrewnych oraz stworzenie warunków do jego wzrostu. 

planowano podjęcie następujących działania: 

1. Uruchomienie programu budowy mieszkań w oparciu o kredyt ze stałą stopą procen-
tową. W celu zwiększenia popytu zapowiedziano uruchomienie system szerokodo-
stępnych, długoterminowych kredytów na zakup mieszkania o stałym oprocentowa-
niu, nieprzekraczającym – po uwzględnień ulg w pit–7 % rocznie. Na sfinansowanie 
dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych bgk miał wyemitować w latach 
2002–2005 długoterminowe obligacje gwarantowane przez skarb państwa na kwotę 
1,8 – 2,0 miliardów złotych. planowano sfinansowanie budowy lub remontu budyn-
ków ok. 200 tysięcy mieszkań. 

2. Udrożnienie systemu kredytowania czynszowego budownictwa społecznego, które 
miało doprowadzić do szybkiego wzrost czynszowego budownictwa społecznego  
(w latach 2003–2004 ok. 45 tys. mieszkań, tj. powyżej 20.000 rocznie). planowano 
wdrożenie nowego sposobu pozyskania i wykorzystania środków przez kFm. Środki 
kFm mogły być bezpośrednio angażowane na dopłaty do odsetek kredytów w ban-
kach komercyjnych, (tj. na pokrycie różnicy pomiędzy rynkowym kosztem pozyskania 
funduszy przez kFm, a przychodami z odsetek płaconych przez tbs-y od zaciągnię-
tych kredytów).

3. Usprawnienie procesu budowy mieszkań. przewidywano m.in.: uproszczenie pro-
cedur lokalizacyjnych inwestycji, uproszczenie procedur sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, uproszczenie procedur uzyskiwania pozwoleń 
na budowę oraz ustawowe ustalenie zakresu niezbędnych dokumentów, wprowa-
dzenie ustawowo określonych terminów dla rozpatrywania przez gminy wniosków  
oraz wydawania decyzji, dotyczących rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowych i zrów-
noważenie praw właścicieli i lokatorów w prywatnych zasobach mieszkaniowych  
w celu zwiększenia atrakcyjności wynajmu. 

2.4 „Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005–2025” 
(2004-2005)
program, przygotowywany w przez rząd premiera m. belki, był polityczną i merytorycz-
ną próbą wpisania mieszkalnictwa w działania państwa w nowym okresie programowa-
nia Ue (2007–2013). program zakładał realizację w trzech etapach:

1. etap i: lata 2005–2006 - przygotowanie legislacyjnych warunków działań na lata 
2007-2013.

2. etap ii: lata 2007–2013 – realizacja programu mieszkaniowego w ramach Narodowe-
go planu rozwoju.

3. etap iii: lata 2014–2025 – ocena postępu strategii, aktualizacja dokumentu, nowy 
okres programowania w UE. 
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program zawierał propozycję 53 działań, uporządkowanych w formie 6 priorytetów:

1. tworzenie przyjaznego środowiska prawno – instytucjonalnego dla rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego i systemów jego finansowania (poprawa dostępności gruntów, 
odbiurokratyzowanie procedur, podniesienie jakości przestrzeni w budownictwie).

2. likwidacja barier dla „ruchu mieszkaniowego”.

3. poprawa stanu technicznego i standardu wyposażenia zasobów mieszkaniowych 
(przez urealnienie opłat czynszowych w połączeniu z racjonalizacją dodatków miesz-
kaniowych, wsparcie finansowe remontów, stworzenie nowych rozwiązań legislacyj-
nych dla rewitalizacji).

4. promocja inwestycji we własne mieszkanie (w tym program wsparcia finansowego).

5. zapewnienie właściwego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.

6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu w aspekcie mieszkaniowym.

2.5 Program mieszkaniowy „Prawa i Sprawiedliwości” (2005) 
program wyborczy „iV rzeczpospolita. sprawiedliwość dla wszystkich” w części 

mieszkaniowej jest streszczeniem programu mieszkaniowego pis „rodzina na swo-
im” z 3 września 2004 r. „program mieszkaniowy prawa i sprawiedliwości „rodzina  
na swoim” zakłada, że każda rodzina powinna dysponować samodzielnym mieszka-
niem: własnym bądź wynajmowanym. Należy zatem wybudować w ciągu najbliższych  
8 lat od 3 do 4 milionów mieszkań. pis nie obiecuje gruszek na wierzbie”.

program zakłada segmentację polityki:

1. W grupie mieszkań rynkowych, adresowanych do rodzin i osób o wyższych docho-
dach, nie zakłada wspomagania finansowego ze strony państwa. W tym systemie ma 
być budowane ok. 75 000 mieszkań rocznie.

2. W grupie mieszkań społecznych, rolą państwa będzie poręczanie bankowych kre-
dytów hipotecznych na budowę tych mieszkań za pośrednictwem Funduszu miesz-
kaniowego oraz udział w ponoszeniu kosztów ich obsługi. adresatem pomocy będą 
rodziny o średnich i niskich dochodach, których nie stać na kupno lokalu na wolnym 
rynku. W tym systemie ma być budowane ok. 275 000 mieszkań rocznie. program ten 
jest, co do idei, odpowiednikiem „programu Własne mieszkanie”, opisanym w „zało-
żeniach polityki mieszkaniowej państwa na lata 1999–2003” z lipca 1999 r.

3. trzecia grupa mieszkań (socjalnych) adresowana będzie do rodzin „o średnich i ni-
skich dochodach, których nie stać na kupno lokalu na wolnym rynku”. przewiduje się 
budowę w systemie budownictwa socjalnego ok. 15 000 mieszkań.

podstawowe źródło finansowania programu mieszkaniowego pis ma zapewnić system 
bankowy, „a kluczowym instrumentem – dostępny dla rodzin o niskich i średnich docho-
dach kredyt hipoteczny.” W procesie tworzenia mieszkań państwo ma skoncentrować 
się „na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa mieszkaniowego”. 
Dla trzech rodzajów budownictwa mieszkaniowego (rynkowe, społeczne i socjalne) pis 
proponuje:
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1. Uproszczenie niezbędnych procedur i formalności.

2. pomoc dla gmin w obsłudze kosztów zadłużenia zaciągniętego na uzbrojenie terenu, 
a także tam, gdzie to możliwe. 

3. likwidowanie czynników wpływających na wzrost kosztów budowy i sprzedaży 1 me-
tra kw. powierzchni użytkowej.

premier jarosław kaczyński podtrzymał deklaracją budowy 3 milionów mieszkań, 
złożoną przez premiera kazimierza marcinkiewicza, choć zaznaczył, że „precyzyjnie 
chodzi o 1 milion 800 tysięcy plus 1 milion 200 tysięcy budowanych metodą komercyj-
ną.”. 

2.6 „Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, 
społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw” 
(2010)
„założenia”, skierowane do konsultacji, są próbą podsumowania i modyfikacji obecnej 
polityki mieszkaniowej.

iii. Skuteczność rządowych programów mieszkaniowych
1. żaden rząd nie zrealizował programów mieszkaniowych, które zapoczątkował. Ce-

chą wspólną różnych programów mieszkaniowych jest ich niska, polityczna skutecz-
ność. 

2. można mówić o kontynuacji pewnych pomysłów i idei. Wszystkie programy rządowe, 
stworzone w polsce po roku 1989, budowane były przy założeniu, że interwencjonizm 
publiczny w mieszkalnictwie jest celowy i powinien uzupełniać mechanizmy rynkowe. 
różnice dotyczą raczej metod interwencji i adresatów, niż filozofii interwencji oraz roli 
państwa w procesach gospodarczych.

3. W polityce mieszkaniowej brak jest wyraźnego adresata. zmiany następują wahadło-
wo (od wspierania najbogatszych do najuboższych). szybki rozwój mieszkalnictwa 
rynkowego w polsce nie jest substytutem programów współfinansowanych ze środ-
ków publicznych. Dla osób o średnich i niskich dochodach mieszkanie staje się do-
brem niedostępnym. W zakresie instrumentów polityki mieszkaniowej panuje niezwy-
kła zmienność i niestabilność (dotyczy to zarówno podatkowych, jak i budżetowych 
metod interwencji)

4. żaden z programów mieszkaniowych nie doprowadził do zakończenia ery „socjali-
stycznej” w dwóch obszarach:

a) w zakresie starych zobowiązań z tytułu wykupu odsetek od kredytów mieszkanio-
wych i refundacji premii gwarancyjnych

b) w zakresie zasad najmu w komunalnych zasobach mieszkaniowych ustawy  
(w tym ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego) skutecznie uniemożliwiły prze-
prowadzenia reformy czynszowej i racjonalną gospodarkę mieszkaniami komunal-
nymi. Dominuje populizm socjalny. W konsekwencji trwa proces „ekonomicznego 
kanibalizmu” tych zasobów. mieszkania nie są adresowane do tych mieszkańców, 
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którzy ze względu na dochody powinni z nich korzystać. gminy próbują się ratować 
chaotyczną prywatyzacją. Całe miasta zamieniają się we wspólnoty mieszkaniowe 
z przeważającym udziałem gminy

5. W zakresie wspierania budownictwa społecznego żaden z programów mieszka-
niowych – mimo deklaracji – nie doprowadził do zahamowania udziału mieszkań 
przeznaczonych na wynajem. Uruchomione mechanizmy prywatyzacji i uwłaszczeń  
(w sektorze mieszkań komunalnych, skarbu państwa i spółdzielczym) mają silną ak-
ceptację społeczną i polityczną. W roku 2007 mieszkania własnościowe stanowiły 
już 83,4% wszystkich mieszkań. Na rynku pierwotnym nowe mieszkania komunalne 
i społeczne stanowią margines podaży. W latach 1995-2009 wybudowano ze środ-
ków krajowego Funduszu mieszkaniowego ok. 87,3 tys. mieszkań (z tego 80% przez 
towarzystwa budownictwa społecznego). Nie doprowadzono również do trwałego 
wydzielenia część mieszkań komunalnych, jako mieszkań przeznaczonych na wyna-
jem. 

6. programy mieszkaniowe kształtowane są pod presją bieżącego budżetu państwa. 
Wspieranie nowego mieszkalnictwa ze środków publicznych nigdy nie stało się prio-
rytetem rządowym. Wydatki publiczne z budżetu państwa na sferę mieszkaniową  
są najniższe w Unii europejskiej (badania z 2008 r.). z drugiej strony rozwijano licz-
ne programy socjalne, które nie pozostawały w żadnym związku z polityką miesz-
kaniową. jedynym programem, który zapowiadał przełom w tej dziedzinie (program 
pis z 2005 r.) nie miał pokrycia w faktach. maksymalne nakłady z budżetu państwa  
na kFm nie przekroczyły 500 mln zł rocznie. interwencja z budżetu państwa ma mar-
ginalne znaczenie ekonomiczne.

7. W zakresie wspierania budownictwa własnościowego w ciągu 20 lat mamy do czynie-
nia z niestabilnością idei i decyzji. początkowo głównym instrumentem stały się ulgi 
podatkowe, które były stopniowo redukowane. jeszcze w roku 1997 Unia Wolności 
(z leszkiem balcerowiczem) zapowiadała zachowanie progresywnego podatku pit, 
przywrócenia „dużej” ulgi budowlanej w pit oraz rozszerzenie ulgi remontowej w pit. 
po opublikowaniu „białej księgi podatków” (1998), krytykującej polski system podat-
kowy, rząd j. buzka zmienił politykę podatkową i zaczął forsować – politycznie nie-
skutecznie – liniowy podatek pit (weto prezydenta a. kwaśniewskiego). ostatecznie 
– po kilku latach – podatki Cit i pit generalnie nawiązują do podatku liniowego. 
Nowym instrumentem miał się stać oparty na dopłatach program Własne mieszkanie 
(idea z 1999 r)., który obecnie działa w zmodyfikowanej wersji pod nazwą „rodzina 
na swoim”. program obejmuje zarówno rynek pierwotny, jaki i wtórny. Należy dodać, 
że kolejne rządy odrzucały pomysł kas budowlanych itp. instrumentów, współfinanso-
wanych z budżetu państwa. 

8. W zakresie wspierania budownictwa socjalnego podstawowe idee (z programu 1999) 
są akceptowane, ale zakres interwencji jest nadal niewielki.

9. W zakresie remontów nigdy nie doszło do powstania większych, rządowych pro-
gramów rewitalizacyjnych. pierwsza ustawa wspierania termomodernizacji (1999) 
powstawała przy założeniu, że nie może wygenerować znacznych wydatków bu-
dżetowych. bardziej kompleksowe programy rewitalizacyjne są współfinansowane  
ze środków Ue i samorządu. 
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1 Niniejszy rozdział został zaprezentowany przez autora na kongresie budownictwa 
�007

2 publiczne programy mieszkaniowe mogą być dwóch rodzajów: 

1. programy mieszkaniowe (w znaczeniu wąskim), w których państwo angażuje się  
w zwiększenie podaży mieszkań – prywatnych lub publicznych – przy użyciu środ-
ków publicznych.

2. programy mieszkaniowe (w znaczeniu szerszym), w których państwo kreuje rów-
nież politykę w innych obszarach niż budownictwo mieszkaniowe i wspiera szero-
ko rozumiany rynek mieszkaniowy.

3 Np. w zakresie podatków, zasad gospodarowania nieruchomościami publicznymi  
i prywatnymi, zasad przekształcenia mienia publicznego i prywatnego. W ramach 
operacji dokapitalizowania banku gospodarstwa krajowego zlikwidowano krajowy 
Fundusz Mieszkaniowy.

Wiceminister budownictwa (1992-93), 
Prezes Urzędu Mieszkalnictwa

 i Rozwoju Miast (1997-2000)
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Kazimierz Kirejczyk
prezes zarządu reas sp. z o.o.
ekspert kongresu budownictwa

AKTUALNA SYTUACJA 
W POLSKIM BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM 

I PROGNOZY

czyli

KRAJOBRAZ PO KRYZYSIE

po globalnym kryzysie w nieruchomościach, w niemałym stopniu spowodowanym 
bańką spekulacyjną w sektorze mieszkaniowym, warto zadać sobie pytanie jaka i dla-
czego była skala wpływu tego kryzysu na polski rynek mieszkaniowy i sektor budownic-
twa mieszkaniowego, a także jak doświadczenie tego kryzysu wpływa na nasze myśle-
nie o przyszłości tego sektora w polsce. 

Najpierw jednak spójrzmy na podstawowe dane ilustrujące skalę i charakterystyczne 
cechy polskiego budownictwa mieszkaniowego ostatnich lat. 

obecny model budownictwa mieszkaniowego w polsce charakteryzuje się następujący-
mi cechami:

• około 90-95% jednostek mieszkalnych powstaje w sektorze własnościowym, który 
obejmuje budownictwo realizowane przez indywidualnych inwestorów, firmy dewelo-
perskie i ogromną większość budownictwa prowadzonego przez spółdzielnie miesz-
kaniowe. 

• około 5–10% jednostek realizowanych jest w sektorze niewłasnościowym (miesz-
kania komunalne, budowane przez tbs i inne podmioty publiczne). stanowi  
to ok. 2,5–3% nowej powierzchni użytkowej 

• Nie mniej niż 2/3 nowej powierzchni użytkowej powstaje w sektorze indywidualnym 

• brak prywatnych inwestycji czynszowych, polegających na budowie budynków w ca-
łości przewidzianych do najmu na zasadach wolnorynkowych

• przyrost nowych zasobów poprzez rozbudowę istniejących obiektów ma marginalne 
znacznie 

pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku wyniki roku 2009 były nieznacz-
nie (3,1%) gorsze od wyników roku poprzedniego. Łącznie oddano bowiem nieco ponad 
160 tys. jednostek mieszkalnych (mieszkań w budownictwie wielorodzinnym lub domów 
jednorodzinnych). Wydano pozwolenia na budowę ok. 168,5 tys. mieszkań oraz rozpo-
częto blisko 143 tys. (w obu przypadkach był to drugi z rzędu rok spadku). 
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Wykres 1. Liczba jednostek mieszkalnych, na których budowę wydano pozwole-
nia, których budowę rozpoczęto i oddanych do użytku, w latach 2000-2009

Źródło: gUs

oceniając wyniki budownictwa w 2009 roku należy pamiętać, że w przypadku budow-
nictwa realizowanego przez wszystkie pozostałe grupy inwestorów poza indywidualny-
mi były one rezultatem wyjątkowo wysokiej liczby inwestycji rozpoczętych w 2007 roku.  
W konsekwencji w 2009 roku udział jednostek oddanych przez indywidualnych inwesto-
rów był wyjątkowo niski, głównie ze względu na rekordowo wysoką liczbę mieszkań od-
danych przez firmy deweloperskie. pomimo tego nadal pod względem udziału w oddanej 
do użytku powierzchni użytkowej sektor indywidualny utrzymał swoje dominujące zna-
czenie; około 65% powierzchni zrealizowanej w kraju zawdzięczamy tej właśnie grupie 
inwestorów. ze względu na nieproporcjonalnie większy spadek liczby rozpoczynanych 
jednostek kategoriach innych niż „indywidualni”, przewaga powierzchni realizowanej  
w tym ostatnim sektorze budownictwa będzie najprawdopodobniej w kilku nadchodzą-
cych latach rosła. 

inwestorzy inni niż indywidualni realizowali w 2009 roku, podobnie jak w ca-
łej minionej dekadzie, głównie budynki o trzech i więcej mieszkaniach. mieszkania  
w tych budynkach stanowiły 94,4% ogólnej liczby mieszkań w nowych budynkach 
mieszkalnych wybudowanych w budownictwie innym niż indywidualne. innymi słowy, 
w pewnym uproszczeniu, domy jednorodzinne stanowią około pięci procent jednostek 
mieszkalnych realizowanych poza budownictwem indywidualnym, przy czym w prakty-
ce są one nieomal wyłącznie budowane przez firmy deweloperskie. z kolei w sektorze 
indywidualnym ok. 95% jednostek mieszkalnych stanowią domy jednorodzinne, pozo-
stałe – mieszkania w budynkach wielorodzinnych, budowanych w ramach działalności 
gospodarczej osób fizycznych. 
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pod względem lokalizacji nowego budownictwa od lat obserwuje się dominację kilku 
aglomeracji, przede wszystkim Warszawskiego obszaru metropolitalnego, a następnie 
aglomeracji krakowskiej, trójmiejskiej, poznańskiej oraz Wrocławia wraz z kształtującą 
się wokół aglomeracją. Na tym tle uderzające są słabe wyniki dwóch wielkich aglome-
racji: śląskiej i łódzkiej. skala nowego budownictwa w Łodzi jest porównywalna z lubli-
nem, białymstokiem czy olsztynem. 

Mapa. Jednostki mieszkalne oddane do użytku w latach 2005-2009 przez wszyst-
kie grupy inwestorów w Polsce.

Źródło: gUs, oprac. reas
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poza nowymi budynkami mieszkalnymi, nowa powierzchnia mieszkalna i nowe 
lokale powstają także poprzez rozbudowę już istniejących budynków. W skali kraju  
w ten sposób powstaje rocznie ok. 3 tys. lokali, czyli ok. 2% nowo powstających miesz-
kań. ze względów technicznych (wytrzymałości konstrukcyjnej istniejących budynków) 
potencjał obecnych zasobów wielorodzinnych w miastach jest słabo wykorzystywany. 
głównymi barierami są: struktura własnościowa (spółdzielnie i wspólnoty), oraz barie-
ry administracyjne (w tym np. wymogi dotyczące zapewnienia miejsc do parkowania). 
W konsekwencji ta ogromna potencjalna rezerwa kubatury jest wykorzystywana w nie-
wielkim stopniu, głównie na zasadzie niewielkich, pojedynczych adaptacji poddaszy  
i nadbudów, czekając na systemowe rozwiązania dotyczące rewitalizacji centrów miast, 
które były wprawdzie zapowiadane od kilkunastu lat, ale nie zostały skutecznie wdrożo-
ne do praktyki funkcjonowania miast. 

skala aktywności, lokalizacje i typy jednostek realizowanych w poszczególnych kate-
goriach inwestorów różnią się dość znacząco i wymagają odrębnego zaprezentowania. 

Sektor indywidualny, czyli „chałupnictwo”.
Największą skalę – w wymiarze statystycznym, ale także społecznym i ekonomicz-

nym, ma działalność realizowana przez indywidualnych inwestorów. sektor ten jest 
stosunkowo najbardziej odporny na cykle nieruchomościowe, choć pod względem roz-
poczętych jednostek w latach 2006–2008 nastąpił w nim wyraźny wzrost z poziomu  
ok. 60 tysięcy do poziomu 80 tysięcy.

pod względem liczby jednostek oddawanych do użytku anomalię statystyczną sta-
nowią wyniki roku 2003, kiedy to zarejestrowano jako formalnie ukończone ponad  
118 tysięcy domów, w tym większość w czerwcu i lipcu. było to efektem zgłaszania 
do urzędów zakończenia budów domów w rzeczywistości ukończonych w okresie kilku 
wcześniejszych lat i zasiedlonych, ale nie oddanych formalnie do użytkowania ze wzglę-
du na możliwość wykorzystania ulgi podatkowej. 

W odróżnieniu od sektora deweloperskiego w budownictwie indywidualnym  
już w 2009 roku nastąpił wyraźny spadek liczby oddanych mieszkań. W warunkach 
słabszej koniunktury część indywidualnych inwestorów przedłuża najwyraźniej okres re-
alizacji inwestycji. 

Wykres 4. Jednostki mieszkalne oddane do użytku w latach 1992-2009 przez inwe-
storów indywidualnych w Polsce. 

Źródło: gUs
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oceniając wyniki tego sektora na podstawie danych gUs należy pamiętać, że jest 
on wyjątkowo niespójny pod względem charakterystyki działalności. Największą część 
stanowią domy jednorodzinne realizowane przez gospodarstwa domowe w celu za-
spokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przede wszystkim na przedmieściach  
i w okolicach miast, zarówno największych aglomeracji jak i miast mniejszej wielkości. 
około 10% liczby jednostek ukazywanych w statystykach dla segmentu „budownictwo 
indywidualne” stanowią efekty działalności małych firm deweloperskich, w tym około 
połowy – mieszkania w budownictwie wielorodzinnym. kolejną część stanowią domy 
realizowane na terenach wiejskich poza aglomeracjami, w tym także tzw. drugie domy. 
Wreszcie pewną część, stosunkowo niewielką, stanowią nowe lokale mieszkalne po-
wstałe w wyniku nadbudów, adaptacji poddaszy czy innych lokali niemieszkalnych. 

generalnie sektor ten, pomimo znacznej poprawy jakości projektowania i wyko-
nawstwa w okresie minionej dekady, cechuje się dość archaiczną organizacją budów, 
nieefektywnym wykorzystaniem przestrzeni, i najczęściej całkowitym lub znacznym  
niesharmonizowaniem zabudowy. z punktu widzenia budżetu państwa trzeba zauwa-
żyć, że nadal poważna część realizowanych w tym sektorze prac i kupowanych ma-
teriałów jest częścią szarej strefy w gospodarce. przeciętna jednostka mieszkalna od-
dana w tym sektorze w 2009 roku miała niespełna 144 m�, zaś okres realizacji wyniósł  
62,8 miesięcy – zatem ponad 5 lat. parametry te od lat są podobne, ewolucja techno-
logiczna w tym sektorze zachodzi stosunkowo wolno. Wyzwanie, jakim jest uporządko-
wanie działalności inwestycyjnej w tym sektorze, zwłaszcza w otoczeniu największych 
miast, nie zostało nie tylko zrealizowane w minionej dekadzie, ale nawet nie znalazło się 
na liście priorytetów żadnej z kolejnych ekip rządowych. 

Sektor deweloperski
sektor deweloperski w polsce rozwijał się od połowy lat dziewięćdziesiątych stop-

niowo przejmując od spółdzielczości mieszkaniowej rolę głównego dostarczyciela no-
wych mieszkań w polsce. Najwięcej nowych mieszkań oddali deweloperzy w 2009 roku 
– blisko 72,1 tysięcy to rekordowy wynik w kilkunastoletniej historii tej branży. liczbę 
tę powinno się jeszcze powiększyć o co najmniej kilka tysięcy jednostek mieszkalnych 
zrealizowanych przez małe firmy deweloperskie, zaliczone przez statystyki do inwe-
storów indywidualnych. jednocześnie jednak rozwojowi budownictwa deweloperskiego 
towarzyszyło wyhamowywanie działalności inwestycyjnej budownictwa spółdzielczego. 
W konsekwencji w budownictwie własnościowym wielorodzinnym (na sprzedaż i wy-
najem oraz spółdzielcze łącznie) oddano w 2009 roku do użytku ok. 80 tysięcy jedno-
stek mieszkalnych, a zatem tyle, ile w 1992 roku. był to efekt wyjątkowo sprzyjających 
temu sektorowi budownictwa okoliczności: boomu popytowego, spowodowanego efek-
tem wejścia polski do Unii europejskiej, wysokiej podaży kredytów przy niskich stopach 
procentowych i wyjątkowo liberalnych zasadach udzielania, szybkim wzroście gospo-
darczym i wysokim poziomie optymizmu nabywców, a także – globalnej koniunktury 
dla nieruchomości mieszkaniowych, ułatwiającej pozyskiwanie finansowania na zakup 
gruntów i realizację inwestycji. W tej sytuacji uzasadniona byłaby teza, że wyniki roku 
2009 stanowią w średnioterminowej perspektywie maksimum możliwości realizacyjnych 
tego sektora w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych. 
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Wykres 5. Mieszkania oddane do użytku w latach 1992-2009 na sprzedaż i wyna-
jem oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce. 

Źródło: gUs

budownictwo wielorodzinne na sprzedaż w ogromnym stopniu koncentruje się w kilku 
aglomeracjach o najlepszej sytuacji ekonomicznej (w Warszawie, krakowie, Wrocławiu, 
trójmieście i poznaniu). z tego punktu widzenia można mówić o racjonalności podaży. 
zjawisko to jest odzwierciedleniem „metropolizacji” jaka ma miejsce w polsce: do tych 
pięciu obszarów metropolitalnych napływa wyraźnie więcej mieszkańców, niż z nich od-
pływa. potwierdzają to dane o saldzie migracji w województwach. Najkorzystniejsza  
pod tym względem jest sytuacja w województwie mazowieckim, gdzie np. w 2008 roku 
saldo migracji przekroczyło 11 tys. osób. Dodatnie salda odnotowano w tym samym roku 
także w województwach: małopolskim (2,8 tys.), pomorskim (2,1 tys.), Wielkopolskim  
(2 tys.) i Dolnośląskim – 0,5 tys. Natomiast w pozostałych województwach saldo migracji 
jest wyraźnie ujemne i tam intensywność budownictwa jest już znacznie niższa.

Wykres 6. Udział procentowy poszczególnych aglomeracji w liczbie mieszkań od-
danych do użytku w 2009 roku na sprzedaż i wynajem oraz przez spółdzielnie 
mieszkaniowe w Polsce. 

Źródło: gUs
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oprócz zjawisk migracyjnych w wybranych aglomeracjach spośród fundamentalnych 
czynników wpływających na popyt na rynku mieszkaniowym należy także wymienić: 

• Wzrost liczby zawieranych małżeństw i nowych gospodarstw domowych (łącz-
nie z jednoosobowymi gospodarstwami domowymi), wynikające zarówno z faktu, 
że pokolenie drugiego wyżu zawiera obecnie małżeństwa lub tworzy nieformal-
ne związki, jak i zjawiska usamodzielniania się „singli”. W konsekwencji male-
je także liczebność przeciętnego gospodarstwa domowego. podkreślić należy,  
że im mniejsze gospodarstwo domowe, tym większa jest oczekiwana powierzch-
nia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na osobę;

• relatywnie niski poziom nasycenia rynku, zarówno pod względem liczby miesz-
kań jak i standardu powierzchniowego i jakości zasobów.

przeciętny lokal oddany w 2009 roku przez dewelopera miał 65,7 m�, zaś przecięt-
ny okres realizacji inwestycji ukończonych w minionym roku wyniósł wg danych gUs  
24 miesiące, co dobrze świadczy o sprawności organizacyjnej podmiotów działających 
w tym sektorze. trudno jednak mówić o pełnej dojrzałości tego sektora, gdyż:

• ogromna większość firm ma krótką historię działania, realizuje pierwszą lub drugą 
inwestycję,

• przeciętna inwestycja jest niewielka, w konsekwencji nakład pracy i czasu,  
a co za tym idzie i kosztów w okresie przygotowawczym jest nieproporcjonalnie 
wysoki w stosunku do ogółu kosztów,

• rynek jest silnie zdekoncentrowany, można szacować, że kilku największych pol-
skich deweloperów ma w skali kraju udział w rynku na poziomie ok. 2% każdy 
(2009 r.), pozostałe firmy, uważane za duże, mają udziały w rynku poniżej 1%, 

• branża jest nadal postrzegana jako dość ryzykowna przez instytucje finansowe, 
przy małej skali budownictwa ogółem i wysokim ryzyku udział marż w cenie jest 
nadal dość wysoki.

Dla wielkości realnego popytu mieszkaniowego i skali sprzedaży w pierwszym kwar-
tale 2010 istotne znaczenie miał rynek kredytów hipotecznych. po okresie ostrożnej 
polityki kredytowej w pierwszej połowie 2009 roku banki wyraźnie powróciły do kredyto-
wania zakupów mieszkań na nowych, coraz bardziej liberalnych zasadach. Nie wyda-
je się, aby nabywcy mieli dziś poważne problemy z uzyskaniem kredytów, zwłaszcza  
w odniesieniu do finansowania zakupu mieszkań mniejszych i tańszych. z drugiej stro-
ny lepsze niż oczekiwano wyniki polskiej gospodarki oraz niezłe zapowiedzi dotyczące 
2010 roku zachęciły wielu potencjalnych kredytobiorców do skorzystania z kredytów, 
pomimo stagnacji lub nawet spadku dochodów. pewien pozytywny wpływ na popyt  
w segmencie tańszych i mniejszych mieszkań odegrał także program subsydiów odset-
kowych „rodzina na swoim”. 

Spółdzielczość mieszkaniowa
miniona dekada potwierdziła, że działalność inwestycyjna spółdzielni mieszkanio-

wych ma charakter wygasający. W 2009 roku wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe od-
dały do użytku ok. 7,3 mieszkań, w ogromnej większości realizowanych na zasadach 
własnościowych. Działalność inwestycyjną spółdzielni można podzielić na typy:
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• Działalność quasi-deweloperską, prowadzoną przez nieliczne spółdzielnie in-
westycyjne, specjalizujące się w budowaniu nowych inwestycji adresowanych  
do dowolnych nabywców i konkurujące o klientów z firmami deweloperskimi,

• Działalność służącą przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ko-
lejnych pokoleń mieszkańców posiadanych zasobów, a jednocześnie zmniejsza-
jącą bieżące koszty utrzymania kadry zarządzającej. 

spółdzielnie ukończyły w 2009 roku w skali kraju 267 budynków mieszkalnych,  
o przeciętnej wielkości niespełna 27 lokali. przeciętna jednostka mieszkalna oddana 
w 2009 roku przez spółdzielnie mieszkaniowe miała powierzchnię użytkową 57,2 m�,  
zaś przeciętny okres realizacji inwestycji ukończonych w minionym roku wyniósł wg da-
nych gUs 25 miesięcy. 

Funkcjonowanie spółdzielczości inwestycyjnej w minionej dekadzie pozwala  
na stwierdzenie, że poza budownictwem indywidualnym de facto nie ma obecnie  
w polsce realnych warunków do realizacji wielorodzinnych przedsięwzięć o statusie 
własnościowym i charakterze non-profit w znaczącej społecznie skali. stwierdzenie  
to nie musi mieć jednak charakteru pejoratywnego; być może taka sytuacja jest efektem 
prawidłowej ewolucji systemowej w kierunku profesjonalizacji działalności inwestycyj-
nej. problemem jest jednak wówczas to, że w praktyce cały ciężar realizacji nowego 
budownictwa własnościowego w miastach został przerzucony na firmy deweloperskie,  
zaś procesowi temu nie towarzyszyło ani wsparcie samorządów w procesie przygo-
towania terenów pod to budownictwo, ani też – deweloperów w taki sposób, by skala  
ich działalności i konkurencyjności pozwoliła na wyższą efektywność i niższe ryzyko,  
a w efekcie – niższe marże, niższe ceny i wyższą dostępność finalnego produktu. 

Budownictwo wspierane ze środków publicznych
W segmencie tym w statystykach mieszczą się trzy podstawowe grupy inwestorów:

• towarzystwa budownictwa społecznego, realizujące społeczne mieszkania czyn-
szowe przy wykorzystaniu środków z krajowego Funduszu mieszkaniowego

• gminy, realizujące mieszkania z własnych środków lub ze wsparciem z budżetu  
w ramach programu budownictwa socjalnego

• instytucje publiczne, realizujące inwestycje w celu zapewnienia mieszkań funk-
cjonariuszom policji, służby granicznej, więziennej itp. oraz żołnierzom, przy czym 
ta grupa znajduje się w statystykach w kategorii „mieszkania zakładowe”. 

Łączna liczba realizowanych przez te grupy inwestorów jednostek mieszkalnych 
oscylowała wokół poziomu ok. 8 tys. mieszkań rocznie, przy czym najlepszy wynik  
w ostatniej dekadzie odnotowano w roku 2006 (ok. 10,8 tys.), a najniższy – w roku 2008 
(ok. 6,5 tys.).  
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Wykres 7. Jednostki mieszkalne oddane do użytku w latach 1995-2009 przez inwe-
storów wspieranych ze środków publicznych w Polsce. 

Źródło: gUs

W społecznym budownictwie czynszowym oddano do użytkowania w 2009 roku  
3600 mieszkań, o przeciętnej powierzchni 49,5 m�, zaś okres realizacji inwestycji wy-
niósł niespełna 19 miesięcy. W porównaniu z okresem szczytowej aktywności tej kate-
gorii od kilku lat widoczne jest wyhamowanie skali budownictwa, będące bezpośrednim 
skutkiem wygaszania działalności krajowego Funduszu mieszkaniowego (w tym jego 
formalnej likwidacji). 

W budownictwie komunalnym zrealizowano 4202 mieszkania, o przeciętnej powierzch-
ni 43,4 m�. Niewielka powierzchnia użytkowa przeciętnego mieszkania potwierdza,  
że w tej kategorii realizowane są przede wszystkim niewielkie mieszkania socjalne. 

W kategorii „mieszkania zakładowe” zrealizowano w całym kraju 649 nowych jedno-
stek mieszkalnych, a zatem liczbę marginalną z punktu widzenia wpływu na sytuację 
mieszkaniową. Co ciekawe, przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu w tym sektorze 
budownictwa wyniosła 62,1 m�, była zatem zbliżona do powierzchni mieszkań oddanych 
przez deweloperów. 

reas nie prowadzi szczegółowych badań dotyczących skali i tempa wzrostu zapo-
trzebowania na lokale komunalne. jednak nawet pobieżny przegląd list z liczbami rodzin 
oczekujących na przydział mieszkania potwierdza, że w każdym z dużych miast kraju  
są to listy kilkutysięczne. Należy dodać, że aby znaleźć się na liście, trzeba spełniać 
dość ostre kryteria: zajmować lokal, w którym na osobę przypada nie więcej niż 5 m� 
powierzchni, i mieć dochody na osobę nie przekraczające najniższej emerytury. samo-
rządy nie wykorzystały okresu dobrej koniunktury gospodarczej do wyraźnego zwięk-
szenia liczby i powierzchni realizowanych lokali, zaś okres dekoniunktury zaowocował 
wydłużeniem listy oczekujących i narastającym nowym problemem: koniecznością za-
pewniania mieszkań zastępczych dla osób eksmitowanych z prywatnych lokali komunal-
nych za niepłacenie czynszu. można jedynie się cieszyć, że miniony rok nie przyniósł, 
wbrew obawom, wzrostu liczby eksmisji z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych,  
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ale należy zdawać sobie sprawę, że w miarę starzenia się portfela liczba osób niezdol-
nych do spłaty kredytu będzie rosła.

Kryzys i jego następstwa
Na pierwszy rzut oka wyniki budownictwa mieszkaniowego w polsce w 2009 wyglą-

dają bardzo dobrze. W sumie oddano nieco ponad 160 tys. mieszkań i domów jednoro-
dzinnych, czyli tylko o 3,1% mniej niż w roku poprzednim. Wzrost odnotowano wreszcie 
także w budownictwie niewłasnościowym, realizowanym przez samorządy i towarzystwa 
budownictwa społecznego, choć w tym przypadku nieco ponad osiem tysięcy mieszkań 
to żaden rekord, ani nawet powód do chwały. 

gdzie zatem szukać objawów kryzysu? trzeba spojrzeć na statystyki w pozycji 
„mieszkania rozpoczęte”. tu spadek w ogólnej liczbie nie wydaje się wcale dramatycz-
ny: 18% mniej niż w roku ubiegłym, czyli prawie 143 tys. mieszkań, to jak na polskę  
i globalny kryzys całkiem dobry wynik. problem widać po spojrzeniu na to, co się dzie-
je w kategoriach inwestorów. Umiarkowany spadek zawdzięczamy niezłym wynikom 
sektora indywidualnego, w którym liczba nowo rozpoczynanych jednostek zmalała tylko 
o niecałe 7% i w którym rozpoczęto budowy blisko 90 tys. jednostek, głównie domów 
jednorodzinnych. pamiętać jednak trzeba, że w tym sektorze zgłoszenie rozpoczęcia 
budowy tak naprawdę nie musi oznaczać nic konkretnego: w przypadku braku funduszy 
rozpoczętą budowę domu zawsze można na jakiś czas zatrzymać. 

prawdziwe wyhamowanie widać w sektorze deweloperskim: spadek liczby rozpo-
czętych mieszkań rok do roku wyniósł prawie 34%, zaś łączna liczba rozpoczętych jed-
nostek nie przekroczyła 45 tysięcy. ale to i tak znacznie lepszy wynik, niż ten, którego 
można się było spodziewać po pierwszym półroczu 2009 roku.

Wykres 8. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce w latach 2004–2009 
w poszczególnych kategoriach inwestorów. 

Źródło: gUs 

Czy jednak deweloperzy naprawdę rozpoczęli w 2009 roku budowę takiej licz-
by mieszkań? Firma reas monitoruje regularnie rynki mieszkaniowe największych 
polskich miast. Według informacji zebranych przez reas do sprzedaży wprowadzo-
no w 2009 roku w Warszawie, krakowie, Wrocławiu, trójmieście, poznaniu i Łodzi  
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ok. 17,6 tysiąca mieszkań. Na tych sześciu rynkach powstaje ok. 50-60% wszystkich 
mieszkań budowanych w polsce na sprzedaż. Nawet, jeśli część rozpoczętych inwesty-
cji nie pojawiła się w sprzedaży, choć budowa naprawdę ruszyła, najprawdopodobniej 
znacząca część budów wykazanych w statystykach jako rozpoczęte, w rzeczywistości 
nie została wcale lub w części rozpoczęta w 2009 roku. W konsekwencji uprawnio-
ne jest przypuszczenie, iż skala redukcji skali budownictwa w 2009 roku w stosunku  
do roku 2008 w sektorze deweloperskim sięgnęła 50%. 

kryzys na polskim rynku mieszkaniowym nie zaczął się jednak w 2009 roku. W isto-
cie miał on dwie odsłony:

• odpływ nabywców inwestycyjnych, który nastąpił po maju 2007 roku, i któremu 
towarzyszyło wyraźne wyhamowanie sprzedaży, wynikający z reakcji na kryzys 
kredytów sub-prime na rynku amerykańskim,

• załamanie kredytowania hipotecznego w iV kwartale 2008, i towarzyszące  
mu załamanie sprzedaży, zwłaszcza na rynku warszawskim, będące skutkiem 
kryzysu finansowego (credit crunch) w efekcie upadku londyńskiego oddziału 
banku lehman brothers.

poniższy wykres ilustruje w syntetycznej formie sytuację na rynku mieszkaniowym 
w sześciu aglomeracjach (w Warszawie, krakowie, Wrocławiu, trójmieście, poznaniu  
i Łodzi) w okresie od pierwszego kwartału 2007 roku. Ukazuje on zmiany trzech kluczo-
wych parametrów opisujących funkcjonowanie rynku: liczbę jednostek wprowadzonych 
do sprzedaży i sprzedanych w ciągu kwartału oraz liczbę lokali znajdujących się w ofer-
cie na koniec kwartału. 

Wykres 9. Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie 
na tle oferty na koniec kwartału w okresie i kw. 2007r. – i kw. 2010r. (agregacja  
dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi).

Źródło: reas

Najwyższy poziom oferty w obecnym cyklu rynkowym odnotowano na koniec  
iii kw. 2008 roku liczba lokali w ofercie wzrosła wówczas do ok. 38,4 tysięcy. W reakcji  
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na kryzys kredytowy, deweloperzy drastycznie ograniczyli liczbę nowo wprowadzonych 
jednostek. Łączna liczba lokali wprowadzonych w trzech kwartałach wyniosła zaledwie 
nieco ponad 15 tysięcy. W czwartym kwartale 2009 nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu:  
do sprzedaży wprowadzono ponad 7 tysięcy jednostek mieszkalnych. 

Wyniki monitoringu rynku przeprowadzonego przez REAS po I kwartale �0�0 roku 
potwierdzają, że sytuacja na największych polskich rynkach mieszkaniowych jest zbliżo-
na do równowagi. Wielkość oferty, pomimo niewielkiego wzrostu, jest bliska długoletniej 
przeciętnej rocznej podaży i absorpcji, zaś liczby wprowadzonych do sprzedaży miesz-
kań okazały się zbliżone do liczb lokali sprzedanych. 

taki rozwój sytuacji jest wynikiem kilku czynników: 

• dalszą, choć powolną, liberalizacją zasad udzielania kredytów hipotecznych przez 
banki, 

• poprawie nastrojów konsumentów dzięki pozytywnym sygnałom o gospodarce 
napływającym z mediów i środowisk opiniotwórczych, 

• dalszej, choć zwalniającej redukcji cen, 

• dopasowywaniu nowej oferty do zmniejszonej zdolności nabywczej potencjalnych 
klientów, dokonującym się głównie poprzez wprowadzanie na rynek mniejszych 
lokali. 

Dla wielkości realnego popytu mieszkaniowego i skali sprzedaży w pierwszym kwar-
tale 2010 roku istotne znaczenie miał rynek kredytów hipotecznych. po okresie ostrożnej 
polityki kredytowej w pierwszej połowie 2009 roku banki wyraźnie powróciły do kredy-
towania zakupów mieszkań na nowych, coraz bardziej liberalnych zasadach. Więk-
szość potencjalnych nabywców nie ma dziś problemu z uzyskaniem kredytu, zwłaszcza  
w odniesieniu do finansowania zakupów mieszkań mniejszych i tańszych. Na wzrost 
popytu ma też pewien, trudny do oszacowania, wpływ ogłoszenie przez kNF rekomen-
dacji t. obserwujemy sytuację w której w okresie przed wprowadzeniem rekomen-
dacji nastąpiło sztuczne ożywienie popytu, zarówno na mieszkania jak i na kredyty,  
co może jednak skutkować pewnym wyhamowaniem sprzedaży w końcu bieżącego 
roku, gdy zalecenia rekomendacji staną się obowiązujące.

relacje popytu i podaży są jednak istotnie zróżnicowane w poszczególnych seg-
mentach rynku. W segmencie lokali najtańszych, o niewielkiej powierzchni użytkowej, 
można już w tej chwili mówić o nadwyżce popytu nad podażą. pomimo tego ceny oferto-
we w tym segmencie są stabilne, jednak deweloperzy wycofują się z obniżek, promocji  
czy innych zachęt finansowych dla nabywców.

W segmencie apartamentów, zwłaszcza w przypadku lokali większych i o wysokiej 
cenie jednostkowej, popyt nie nadąża za podażą. W niemałym stopniu wynika to jednak 
z dużego zróżnicowania oferty pod względem jakościowym; część inwestycji była bo-
wiem projektowana w okresie boomu, kiedy deweloperzy nastawiali się na maksymalne 
wykorzystanie terenu kosztem funkcjonalności lokali czy prywatności przyszłych miesz-
kańców. 

po dramatycznym wyhamowaniu rozpoczynania nowych inwestycji przez dewelo-
perów w i kwartale 2009 roku, pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł wyraźne od-
wrócenie trendu. W całej polsce w pierwszym kwartale według wstępnych statystyk 
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gUs deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 11,5 tys. mieszkań lub domów jednoro-
dzinnych, czyli o 53,4% więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. biorąc  
pod uwagę ciężką w tym roku zimę, a także to, że pierwszy kwartał z reguły jest najsłab-
szy pod względem liczby rozpoczynanych budów, trudno interpretować te liczby inaczej, 
niż wyraz optymizmu polskich deweloperów. jednak nawet ci, którzy nie są wielkimi 
optymistami, decydują się na rozpoczynanie nowych budów. W wielu firmach po prostu 
zaczyna zmniejszać się zapas mieszkań i muszą one zacząć nowe budowy, aby mieć 
ofertę pozwalającą na funkcjonowanie spółek. 

jednocześnie statystyki potwierdzają, że szczyt liczby mieszkań oddawanych 
do użytku w mijającym cyklu koniunkturalnym polska ma już za sobą. W i kwartale  
2010 roku oddano w kraju łącznie niespełna 34 tys. mieszkań, o ponad 18% mniej,  
niż w tym samym okresie rok wcześniej. Deweloperzy oddali w tym okresie 13,7 tys. 
jednostek mieszkalnych, o 24% mniej, niż w roku ubiegłym. Najprawdopodobniej wyniki 
całego roku będą także proporcjonalnie niższe. 

sytuacja na rynku mieszkań własnościowych w polsce się normalizuje, za cenę dość 
wyraźnego zmniejszenia się skali tego rynku i przy umiarkowanym, choć wyraźnym 
spadku cen.

Dlaczego skutki kryzysu okazały relatywnie niegroźne dla firm deweloperskich?
Najważniejszym powodem była niewielka skala rynku w relacji do potencjału popy-

towego i skali polskiej gospodarki. relatywna nadwyżka podaży była skoncentrowana 
przede wszystkim w miastach o najwyższym popycie i najlepszej sytuacji gospodarczej, 
a większość z inwestycji zlokalizowana była w sensownych punktach miast i obejmowa-
ła mieszkania o racjonalnej wielkości i funkcji. 

poprawie klimatu na rynku mieszkaniowym sprzyjała ogólna sytuacja gospodarcza. 
Dla utrzymania popytu na przyzwoitym poziomie istotne było zwłaszcza obniżenie ob-
ciążeniami podatkowymi, ale także – liberalizacja zasad wspierania zakupu mieszkań  
w ramach programu „rodzina na swoim”. ten ostatni program oddziaływał zresztą sta-
bilizująco nie tylko na popyt na mieszkania, ale i na podaż kredytów. Dobremu klimatowi 
wokół kredytowania hipotecznego sprzyjała mocna złotówka – w przeciwnym razie nie-
pokój o portfele kredytów denominowanych we frankach mógłby spowodować w zarzą-
dach banków decyzje o głębszym wyhamowaniu nowej akcji kredytowej.

Nie było fali bankructw, przeciwnie, wydaje się, że pod względem płynnościowym 
większość firm najgorszy okres ma już za sobą. jest w tym z pewnością zasługa spo-
kojnej reakcji banków, renegocjujących trudne kredyty i unikających doprowadza-
nia klienta do upadłości. pamiętać jednak trzeba, że na rynku jest spora grupa no-
wych przedsiębiorstw, które kryzys zaskoczył w trakcie realizowania swojej pierwszej  
lub drugiej inwestycji i które nie miały jeszcze czasu na zakumulowanie kapitału. zresztą 
także firmy obecne na rynku od dawna najczęściej zamroziły większość kapitału w te-
renach inwestycyjnych, w pewnej części kupowanych w okresie szczytowych cen grun-
tów. Wobec konserwatywnego podejścia banków do udzielania firmom deweloperskim 
kredytów finansujących fazę budowy i wstrzymania finansowania zakupu nowych tere-
nów podaż nie powinna wzrosnąć zbyt szybko. 
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Ważną rolę odegrała też postawa firm deweloperskich. pomimo rozproszenia rynku, 
firmy te generalnie wykazały dużą elastyczność cenowo-podażową, przy czym zauwa-
żalna była różnica w polityce w różnych miastach. o ile w Warszawie większość firm 
postawiła na wstrzymanie nowych inwestycji i elastyczność w negocjacjach przy utrzy-
maniu cen ofertowych na dość wysokim poziomie, o tyle w innych dużych miastach 
ceny zostały dość zdecydowanie obniżone, zaś nowe inwestycje nadal zapewniały spo-
rą ofertę. to zachowanie warszawskich inwestorów było o tyle racjonalne, że w stoli-
cy znajdowało się na rynku stosunkowo najwięcej konkurencyjnych dla deweloperów 
nowych lokali, oferowanych przez nabywców inwestycyjnych, potocznie nazywanych 
spekulantami. 

obniżenie cen o kilkanaście procent w przypadku większości inwestycji pozwoliło 
na uruchomienie sprzedaży na niezłym poziomie. ponieważ większość inwestycji mia-
ła zróżnicowaną strukturę mieszkań, po takiej obniżce mieszkania mniejsze i średnie 
zaczęły się sprzedawać coraz lepiej, zwłaszcza, że w drugiej połowie roku wyraźnie 
zaczęło przybywać kredytów hipotecznych. Nadal nie jest łatwo sprzedać duże i dro-
gie mieszkania. Ci deweloperzy, którzy mają inwestycje głównie z takimi mieszkaniami, 
mają nadal problemy.

Najważniejsze skutki kryzysu to:

• Wyraźne zmniejszenie skali budownictwa wielorodzinnego, przy jednoczesnej 
korekcie cen, 

• Urealnienie, zarówno w szacunkach jak i w rzeczywistości popytu na mieszkania 
własnościowe, zarówno pod względem ogólnej liczby jak i ich charakterystyki, 

• Wzmocnienie znaczenia budownictwa jednorodzinnego jako alternatywy dla za-
kupu większych mieszkań, 

• Uwrażliwienie sektora bankowego na ryzyka związane z kredytami walutowymi  
i wyceny wartości nieruchomości. 

istotnymi skutkami kryzysu jest także wyraźny spadek cen terenów budowlanych, 
oraz obniżenie kosztów wykonawstwa. 

kryzys zmusza nas także do stwierdzenia, że model, w którym ogromną większość 
rodzin miałoby być stać na własne mieszkanie za kredyt w nieodległej perspektywie  
był iluzją. Dużej części polaków nigdy nie będzie na to stać, a skoro tak, to inni podatni-
cy muszą zapłacić za zapewnienie im mieszkań i dopłacić co miesiąc do ich utrzymania. 
liczba takich gospodarstw domowych może być szacowana nie na setki tysięcy, a raczej 
na ok. 1–1,5 miliona, w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej społeczeństwa 
w najbliższych latach. W warunkach umiarkowanie szybko rozwijającej się gospodarki 
i konieczności dążenia do ograniczenia deficytu budżetowego trudno jednak wyobrazić 
sobie mobilizację środków publicznych na ten cel. 

Nie oznacza to, że nie należy dążyć jednocześnie do poszerzania grupy osób, które 
stać będzie na własne mieszkanie za kredyt. kryzys zmusił nas jednak do zastanowie-
nia się na nowo nad wielkością i jakością mieszkań jakich potrzebujemy – i na jakie nas 
stać. Najbardziej poszukiwane stały się znów nieduże, dwu- i trzypokojowe mieszkania, 
o funkcjonalnym układzie. 
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kryzys nałożył się w czasie z momentem, gdy model kredytowania indywidualny-
mi kredytami hipotecznymi w oparciu o krótkoterminowe depozyty załamał się. i choć 
dziś znów mamy nadwyżkę płynności w bankach, to rezerwy wzrostu akcji kredytowej  
są niewielkie, pomijając już kwestię tego, czy model taki powinien być utrzymywany  
do kolejnego kryzysu. 

Dzięki łagodnemu kryzysowi uniknęliśmy innego niebezpieczeństwa: utraty środków 
wpłaconych firmom deweloperskim przez klientów po bankructwie. jednak obecny mo-
del finansowania budów głównie z przedpłat klientów wnoszonych ratalnie w trakcie 
realizacji budowy trudno uważać za bezpieczny dla nabywców. Wprawdzie formalnie 
można korzystać z rachunków powierniczych w kilku bankach, ale w wymiarze syste-
mowym, problem ten w trakcie minionej dekady, pomimo kilku poważnych prób zmian 
regulacji, nie został rozwiązany. brak takiego rozwiązania jest jednym elementów pod-
noszącym ryzyko zakupu z punktu widzenia klientów i w sytuacjach dekoniunktury po-
głębia efekty kryzysu. 

* * *

kiedy zadajemy sobie pytanie, jakie będą najważniejsze czynniki kształtujące sytu-
ację na rynku w najbliższych kilku latach szukamy ich poza tymi fundamentami rynku, 
jakimi są demografia i stan zasobów mieszkaniowych. Dla przyszłości polskiego bu-
downictwa mieszkaniowego w najbliższych latach zasadnicze znaczenie będzie miała 
kondycja polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza sposób w jaki rząd rozwiąże problem 
deficytu budżetowego i długu publicznego. to przełoży się na sytuację ekonomiczna  
w poszczególnych aglomeracjach, a dalej – na rynek pracy, wzrost lub stagnację wyna-
grodzeń, na koszt pieniądza i inflację, na podaż i dostępność kredytów, i tych dla dewe-
loperów, i tych dla ich nabywców.

zgodnie z deklaracjami banków i opiniami ekspertów – trudno oczekiwać dalsze-
go znaczącego złagodzenia polityki przyznawania kredytów hipotecznych przez banki. 
byłoby to zresztą i niezgodne z zaleceniami rekomendacji t, i nieracjonalne w świetle 
obaw o przyszłą sytuację gospodarczą. W dalszej perspektywie można spodziewać się 
łagodnego wzrostu stóp procentowych przy stabilizacji marż, co sprzyjać będzie raczej 
stabilizacji lub umiarkowanemu wzrostowi akcji kredytowej. 

W obszarze polityki państwa w tym zakresie spodziewać się można zapowiadanego 
przez rząd wygaszenia programu „rodzina na swoim”, oraz – być może – uruchomienia 
w kilkuletniej perspektywie mechanizmów stymulujących oszczędzanie na cele miesz-
kaniowe. Doświadczenie każe jednak oceniać prawdopodobieństwo istotnego wsparcia 
rozwoju rynku przez rząd jako niskie. 

W warunkach niepewności o sytuacji na rynku może znów decydować poziom zaufa-
nia. Ważnym wsparciem procesu stabilizacji rynku byłoby w związku z tym zobowiąza-
nie do utrzymania w najbliższej dekadzie zasad opodatkowania budownictwa podatkiem 
Vat. 

Wyniki gUs potwierdzają, że wracamy do skali budownictwa nie tylko sprzed kry-
zysu, ale także sprzed boomu, a zatem takiej, w której w sumie powstawać będzie  
ok. 130–140 tysięcy nowych mieszkań rocznie, z czego połowę lub nawet więcej budo-
wać będą indywidualni inwestorzy, zaś podmioty realizujące mieszkania o statusie nie-
własnościowym budować będą około pięciu procent wszystkich jednostek mieszkalnych 
w kraju. 
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Wyzwaniem dla rządu i parlamentu jest zaproponowanie rozwiązań mobilizują-
cych kapitał prywatny w celu realizacji budownictwa czynszowego. propozycje oparte 
o społeczne grupy mieszkaniowe przedstawione w ostatnim czasie wymagają głęb-
szej analizy. obecnie opłacalność najmu jest nadal niska w porównaniu z opłacalnością 
działalności deweloperskiej. inwestowanie w mieszkania w celu ich odnajmowania było  
w ostatnich latach oparte na założeniu skumulowania dochodów z najmu z długotermi-
nowym wzrostem wartości nieruchomości. Wobec niepewnej sytuacji makroekonomicz-
nej i prawdopodobnego wzrostu kosztów kredytu uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu 
z kapitału przy rynkowych stawkach czynszu i oprocentowania kredytów może okazać 
się nierealne. 

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącej dekadzie o skali nowego budow-
nictwa wielorodzinnego decydować będą setki firm deweloperskich. W tym sektorze 
mamy do czynienia z błędnym kołem: ceny mieszkań są wysokie, bo rynek jest mały, 
a rynek nie może się powiększyć, bo brakuje realnego popytu, zaś popyt jest za niski  
przy tak wysokich cenach.

Wyraźne obniżenie cen wymagałoby wyraźnego zwiększenia skali budownictwa,  
a co za tym idzie wielkości przeciętnej inwestycji. Dałoby to obniżenie kosztów jednost-
kowych i pozwoliłoby, a częściowo wymusiło obniżenie marż. aby to nastąpiło musiało-
by jednak spaść ryzyko działalności deweloperskiej – tak aby pozyskanie finansowania 
na budowę mieszkań było łatwiejsze i tańsze. Nie wydaje się, aby zatomizowany i wciąż 
słaby kapitałowo rynek mógł w krótkim czasie samodzielnie wytworzyć mechanizmy po-
zwalające na zasadnicze zmiany w jego funkcjonowaniu. pytanie, czy w ramach struktur 
państwa jest wola polityczna oraz realne możliwości, aby takie zmiany zainicjować, po-
zostaje nadal bez odpowiedzi.

Kazimierz Kirejczyk łączy od 1997 roku rolę prezesa zarządu i jednego z kluczowych eksper-
tów firmy REAS, specjalizującej się w doradztwie dla podmiotów zaangażowanych w przygoto-
wanie i realizację inwestycji mieszkaniowych. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politech-
niki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wiedzę  
o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch 
Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania. W latach 1991–1997 uczest-
niczył w programie doradczym Banku światowego, USAiD i Ministerstwa Budownictwa, które-
go celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. W ramach tego programu  
m.in. koordynował pracę zespołu konsultantów doradzających pierwszym polskim deweloperom 
przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych. 

Autor dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej poświeconych problemom budownictwa 
i analizie rynku mieszkaniowego w Polsce oraz szeregu publikacji fachowych. Kazimierz Kirejczyk 
przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Fundacji „Dom Dostępny”. Jest jednym z założycieli 
European Property institute, jednym z ekspertów Kongresu Budownictwa, członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. 
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Prof. dr Zofia Bolkowska 
Wyższa szkoła zarządzania i prawa

ekspert kongresu budownictwa

BUDOWNICTWO W 2009 ROKU I PROGNOZY NA 2010 ROK

Ubiegły rok był trudny dla budownictwa. Wprawdzie kryzys w gospodarce polskiej 
był łagodniejszy niż krajach Ue i polska była jedynym krajem, w którym nie notowano 
spadku pkb (wg wstępnych szacunków wzrost pkb w 2009 r. wynosił 1,7%), ale skutki 
kryzysu nie ominęły budownictwa. po kilku latach wysokiego wzrostu w 2009 r. w sekto-
rze budownictwa notowano wyraźne spowolnienie.

analizując wyniki budownictwa w 2009 – korzystniejsze niż w innych dziedzinach 
gospodarki, ale gorsze od oczekiwanych – należy zwrócić uwagę na kilka problemów. 

Malejące inwestycje; po wysokim (dwucyfrowym) wzroście inwestycji w latach  
2006–2007 i w pierwszym półroczu 2008, od drugiego półrocza 2008 dynamika wzrostu 
inwestycji wyraźnie się zmniejszała. W skali całego roku 2008 nakłady inwestycyjne 
wzrosły jeszcze o 8,7 %, ale w 2009 r. były o prawie 12% niższe niż rok temu. Nakłady 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyły się o 20%. Wprawdzie 
tylko część inwestycji ma charakter budowlany, ale tak znaczny spadek inwestowania 
zmniejsza popyt na roboty budowlane.

Ważnym problemem dla budownictwa jest zagrożenie terminowej realizacji prio-
rytetów rozwojowych, które zostały określone w „programie infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2007–2013” współfinansowanym z funduszy Ue. zadania tego programu 
zostały dodatkowo „wzmocnione” poprzez powierzenie polsce organizacji mistrzostw  
w piłce nożnej eUro – 2012 (co wymagało podjęcia odpowiednich działań określonych 
w programach szczegółowych) oraz opracowaniem „programu budowy dróg krajowych  
i autostrad w latach 2008–2012”. realizacja tych programów wymaga olbrzymich nakła-
dów inwestycyjnych, które są ponoszone z funduszy pochodzących z Unii europejskiej, 
ale też ze źródeł krajowych.

zagrożeniom terminowej realizacji zadań w budownictwie towarzyszyły dyskusje 
w środowisku budowlanym o kryzysie. Niskie wyniki w pierwszym półroczu 2009 r. 
skłaniały do ocen pesymistycznych. Wielu ekspertów uważało, że kryzys już dotarł do 
budownictwa i skutki będą dotkliwe. W kolejnych miesiącach (kiedy wyniki budownictwa 
poprawiały się) coraz powszechniejsza była opinia, że kryzys ominie budownictwo, cho-
ciaż dostrzegano problemy, które mogą zaostrzać się.

porównywano sytuację obecną z kryzysem w budownictwie w latach 2000–2003, 
kiedy wolumen produkcji budowlanej zmniejszył się o prawie ¼. W owym czasie pol-
skie przedsiębiorstwa budowlane różniły się niekorzystnie pod względem wyposaże-
nia technicznego i wydajności w porównaniu z firmami zagranicznymi. okres kryzysu  
w budownictwie został wykorzystany na przeprowadzenie restrukturyzacji, zmniejszono 
zatrudnienie o około 200 tys. osób, a akcesja polski do Ue stworzyła korzystne warunki 
wzrostu dla budownictwa.
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W 2009 roku sytuacja była inna zarówno pod względem finansowania projektów, 
jak też wyposażenia technicznego przedsiębiorstw, kwalifikacji kadr, otwarcia na rynki 
europejskie. pozostał brak sprawności przygotowania projektów do realizacji. 

Ocena realizacji produkcji budowlanej w 2009 roku i w 1 kwartale 2010
Początek roku 2009 był dla budownictwa niekorzystny; w pierwszym półro-

czu produkcja budowlana była wyższa tylko o 1,4% w porównaniu z wysokim pozio-
mem pierwszego półrocza roku ubiegłego. kolejne miesiące drugiego półrocza 2009  
(przy dużych wahaniach) przynosiły nieco lepsze informacje o realizacji zadań, w efek-
cie w 2009 r. produkcja budowlana w przedsiębiorstwach zatrudniających > 9 osób prze-
kroczyła o 3,7% poziom produkcji budowlanej w 2008 r.

podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację w budownictwie 

Wyszczególnienie �008 �009 1-3.2010
produkt krajowy brutto; wzrost w % 5,0 �,8 …
inwestycje; wzrost w % 8,7 - 11,9 …
budownictwo; wzrost w % (w zakładach > 49 osób) ��,0  �,7 - 15,2
Wzrost wartości robót budowlanych wg najważniejszych rodzajów w %

 budowa budynków 8,6 - 1,1 -18,5
 budowa obiektów inżynierii lądowo wodnej ��,7 16,9 -7,4
 roboty budowlane specjalistyczne ��,9  -4,1 -15,6

liczba mieszkań oddanych do użytku w tys. 165,2 160,1 ��,9
 w tym developerzy 66,7 7�,� ��,7

liczba mieszkań rozpoczynanych w tys. 174, 7 142,9 �7,�
 w tym developerzy 67,0 44,3 ��,5

Wzrost cen produkcji budowlanej w % 4,8 0,� -0,6
Wzrost płac w budownictwie w % ��,0 �,8 �,0
zatrudnienie w budownictwie w % 5,4 5,� -0,7

Źródło: gUs biuletyny statystyczne 

Wzrastało budownictwo infrastrukturalne, Według danych gUs wartość realizacji 
obiektów inżynierii lądowo wodnej była w 2009 r. wyższa o 16,9% niż przed rokiem,  
w tym przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach związanych z budową dróg koło-
wych i szynowych odnotowały wzrost o 21,1% 
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spadek (o 4,1%) miał miejsce w robotach specjalistycznych, w tym jednostki zaj-
mujące się wykonywaniem robót wykończeniowych zanotowały spadek robót o 20,4%, 
wykonywaniem instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych spadek o 8,3%,  
w innych rodzajach robót zaliczanych do specjalistycznych spadek był niewielki.

mniej oddano do użytku mieszkań, niższa niż rok termu była wartość zrealizowanego 
budownictwa niemieszkalnego (budowa hoteli, obiektów handlowych, biurowych, cen-
trów logistyczno magazynowych), gdzie głównie zaangażowany jest kapitał zagraniczny 
również dotknięty kryzysem.

W podstawowych relacjach ekonomicznych odnotowano w 2009 r. następujące 
zmiany:

 zatrudnienie wzrosło o 5,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. po braku fachow-
ców w ubiegłych latach spowodowanych emigracją zarobkową, przedsiębiorstwa 
uzupełniają kadry.

 zmniejszała się bardzo wysoka w ubiegłych latach dynamika płac; w 2009 r. płace 
w budownictwie wzrosły o 2,8%, podczas gdy w 2008 r. wzrastały o 13%. przed-
siębiorstwa wprowadzały programy oszczędnościowe. 

 W grudniu 2009 ceny produkcji budowlanej były niższe o 0,6% w porównaniu  
z grudniem roku ubiegłego, co uzasadnia się malejącymi cenami materiałów bu-
dowlanych i słabnącym wzrostem płac w budownictwie. Średni wzrost cen w bu-
downictwie w skali całego roku 2009 wynosił 0,2%.

 Wskaźnik rentowności netto wynosił w budownictwie w 2008 r. 5,7%, a nieco niż-
szy (5,5%) był w 2009 r.1 

podstawowe relacje w budownictwie w 2008–2009 r.

Źródło: gUs: biuletyny statystyczne 

W pierwszym kwartale 2010 roku mrozy i opady śnieżne wyeliminowały większość 
prac wykonywanych „na zewnątrz”. zima zaskoczyła przedsiębiorstwa budowlane. 
produkcja w przedsiębiorstwach zatrudniających > 9 osób była o 15,2% niższa w po-
równaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego, który też nie był najlepszy. roboty  
o charakterze inwestycyjnym były niższe o 20,5%, a roboty o charakterze remontowym  
o 1,2%. oznacza to, że małe zakłady wykonujące przeważnie remonty, lepiej radziły 
sobie z ciężką zimą.

�  Wskaźniki te obejmują 1898 przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających > 49 osób. 
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głęboki spadek nastąpił we wszystkich rodzajach budownictwa. o 18,5% mniej  
niż rok temu zrealizowano łącznie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (obiek-
ty usługowe handlowe, centra logistyczno - magazynowe, hotele, obiekty biurowe).  
o ponad 15% niższe były w pierwszym kwartale 2010 roboty budowlane specjalistycz-
ne, w tym w przedsiębiorstwach zajmujących się robotami budowlanymi wykończenio-
wymi odnotowano zmniejszenie robót o 23,5%, a w instalacjach elektrycznych i wodno 
– kanalizacyjnych o 15,8%. W przedsiębiorstwach wykonujących roboty inżynieryjne  
i drogowe spadek był najmniejszy (wynosił 7,4%), te rodzaje robót realizują największe 
przedsiębiorstwa budowlane.

Wydawane pozwolenia na budowę
Wg badań gUNb o ruchu budowlanym odnotowano w 2009 r. spadek wydanych 

decyzji o pozwoleniu na budowę o 9%, a o 15% zmalała liczba obiektów oddanych  
do użytkowania. tendencja wzrostowa utrzymująca się od 2005 r. została zahamowa-
na. Niewielki wzrost liczby pozwoleń miał miejsce jedynie w budynkach użyteczności 
publicznej, infrastruktury transportu i budowli wodnych, czyli w obszarach finansowa-
nych głównie ze środków publicznych wspomaganych funduszami unijnymi i częściowo 
przez duże firmy. Natomiast zmalała liczba pozwoleń wydanych dla budynków wieloro-
dzinnych (o 21%) i jednorodzinnych (o 12%), czyli w obszarach zależnych od kondycji 
finansowej i zdolności kredytowej społeczeństwa. zmniejszenie pozwoleń na budowę 
odnotowano w budynkach przemysłowych i magazynowych (o 16%), gospodarczych, 
rurociągach, liniach telekomunikacyjnych. 

W 2009 r. w wyniku poszerzenia badań statystycznych o informacje na temat decyzji 
wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, odnotowano 1084 pozwolenia na realizację in-
westycji drogowych dla 1677 obiektów infrastruktury drogowej. analiza gromadzonych 
danych pozwoli ocenić skuteczność działania tej ustawy. . 

Badania koniunktury w budownictwie
W ocenach zmian w budownictwie duże znaczenie mają badania koniunktury, które 

wyrażają opinie przedsiębiorstw; jest to diagnoza stanu aktualnego i prognoza sytuacji 
gospodarczej, portfela zamówień, wartości produkcji, sytuacji finansowej. 

Najniższe wskaźniki koniunktury odnotowano w pierwszych miesiącach 2009 r.  
W kwietniu 2010 po raz pierwszy od wielu miesięcy wskaźnik ogólnego klimatu koniunk-
tury w budownictwie był dodatni (poprawę koniunktury sygnalizowało 23% przedsię-
biorstw, a jej pogorszenie 21%, w pozostałych sytuacja nie uległa zmianie).

W marcu i w kwietniu 2010 r. zwiększał się prognozowany portfel zamówień, podob-
ne wskaźniki notowano w połowie 2008 r. kiedy budownictwo jeszcze nie odczuwało 
skutków kryzysu. ale realny portfel zamówień jest znacznie niższy od prognozo-
wanego. rozbieżności między prognozami a rzeczywistością występowały zawsze  
w badaniach koniunktury w budownictwie. oznacza to, że oceny (wyrażane przez sze-
fów firm) maja dwa „oblicza”; z jednej strony jest to odzwierciedlenie bieżącej sytuacji,  
z drugiej zaś wpływ mają czynniki psychologiczne i uleganie opiniom medialnym.
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Źródło: gUs: miesięczne badania koniunktury 

istotnym elementem ocen koniunktury są wymieniane przez przedsiębiorców czyn-
niki utrudniające realizację kontraktów. Wymieniane najczęściej bariery wzrostu bu-
downictwa (konkurencja, koszty zatrudnienia, brak popytu) nie zmieniały się znacząco  
w okresie ostatnich 12 miesięcy. Niewiele przedsiębiorstw wskazuje obecnie na brak za-
trudnienia, który jeszcze nie tak dawno był barierą dokuczliwą. Natomiast wśród barier 
wzrostu budownictwa przedsiębiorstwa nie wymieniają „długiego okresu” przygotowania 
zadania do realizacji, co jest jedną z najważniejszych przyczyn problemów w budow-
nictwie. W marcu skończyła się zima, ale co trzeci z ankietowanych wymieniał jeszcze  
w kwietniu niekorzystny wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na realizację 
zadań.

przedsiębiorcy oceniają, że ich zdolności produkcyjne są wykorzystane w 67%.

Źródło: gUs miesięczne badania koniunktury

Prawdopodobne tendencje w budownictwie w latach 2010 – 2011
W okresie trzech miesięcy 2010 wyniki budownictwa były bardzo słabe, wszystkie 

rodzaje budownictwa zrealizowały mniej zadań niż rok temu. Najmniejszy spadek noto-
wało budownictwo infrastrukturalne.

przed budownictwem pojawiły się nowe wyzwania – likwidacji skutków wyjątkowo 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które spotęgowały problemy nękające bu-
downictwo w ubiegłym roku. 

Czy straty pierwszego kwartału będę trudne do „odrobienia”? 
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„straty” pierwszego kwartału w wolumenie wartości produkcji budowlanej w po-
równaniu do roku ubiegłego – to około 2,5% rocznej produkcji budowlanej. Nie byłoby  
to groźnie, gdyby warunki atmosferyczne (które miały charakter przejściowy) były je-
dyną przyczyną kłopotów w budownictwie. jednakże na terminową realizację zadań 
wpływa wiele czynników, które pojawiły się już wcześniej np. niedostateczna sprawność 
organizacyjna, bariery administracyjno biurokratyczne, przewlekłe procedury zamówień 
publicznych i inne. 

Co przemawia za tym, że budownictwo wróci w najbliższych miesiącach do równo-
wagi po trudnym pierwszym kwartale, a co budzi nadal obawy?

W 2009 r. budownictwo osiągnęło wzrost dzięki realizacji budownictwa infrastruk-
turalnego. również w 2010 r. budownictwo infrastrukturalne (głównie drogowe) bę-
dzie wzrastało, chociaż wzrost będzie niższy od niezbędnego. przemawia za tym presja  
na realizację programów współfinansowanych z funduszy unijnych i oczekiwań na inwe-
stycje związane z eUro 2012 (już rozpoczętych lub w końcowej fazie przygotowania  
do realizacji). Najważniejszym problemem będzie eliminowanie przyczyn organizacyj-
nych i biurokratycznych.

budownictwo usługowe (obiekty handlowe, logistyczno – magazynowe, biurowe, ho-
tele) w 2009 r. nie wzrastało i w pierwszym kwartale pogłębiły się niskie wskaźniki. „stra-
ty” w przedsiębiorstwach realizujących te obiekty są duże i na znaczącą zmianę sytuacji 
w 2010 r. raczej trudno liczyć.

inna jest sytuacja w budownictwie mieszkaniowym. spadająca liczba rozpoczyna-
nych mieszkań (co miało miejsce do lutego br.) skłaniała do prognoz pesymistycznych, 
przewidywano regres w latach �0�0–�0��. Wprawdzie w pierwszym kwartale �0�0 r. 
oddano do użytku mniej mieszkań niż rok temu, ale w marcu nastąpiły zmiany, zakoń-
czono o ponad ¼ więcej mieszkań niż w marcu 2009 r. ponadto rozpoczyna się coraz 
więcej mieszkań. ożywiła się działalność inwestycyjna developerów. może to oznaczać 
odwrócenie niekorzystnych zjawisk w budownictwie mieszkaniowym. jest to dobra za-
powiedź, ale tylko zapowiedź. gdyby tendencje zapoczątkowane w marcu utrzymywały 
się i zostałaby przełamana zła passa w mieszkalnictwie, to należałoby zrewidować pe-
symistyczne prognozy dla budownictwa mieszkaniowego. z takimi wnioskami należy 
jeszcze zaczekać.

Co jeszcze przemawia na korzyść budownictwa ?

poprawiają się wskaźniki koniunktury w gospodarce; w przedsiębiorstwach budowla-
nych wszystkie wskaźniki koniunktury są coraz lepsze, chociaż niektóre nadal ujemne.

W marcu br. po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosła produkcja materiałów budow-
lanych (o prawie 19%), a po trzech miesiącach była wyższa o 4,1% mimo głębokiego 
regresu w poprzednich miesiącach. rośnie popyt na materiały, więcej sprzedaje się 
wyrobów hutniczych stosowanych w budownictwie, a to oznacza, że przedsiębiorcy bu-
dowlani liczą się z realizacją większych zadań.

prof. dr zofia bolkowska 
Wyższa szkoła zarządzania i prawa
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Zofia Bolkowska – prof. dr nauk ekonomicznych, obecnie pracownik naukowy i dydaktycz-
ny w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Wieloletni pracownik instytutów nauko-
wych polskich i zagranicznych. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych. Au-
torka ponad 300 prac naukowo - badawczych, publikacji i monografii (książki, artykuły, skrypty)  
o następującej tematyce: funkcjonowanie rynku budowlanego i innych segmentów rynku, porów-
nania międzynarodowe, autorka publikowanych rankingów przedsiębiorstw. Autorka wielu eks-
pertyz i analiz marketingowych zamawianych przez firmy polskie i zagraniczne, w tym również 
w wyniku wygranych konkursów z funduszy PHARE. Realizacja (autorka) programów (GRANTy) 
finansowanych przez Komitet Badań Naukowych przyznanych w wyniku konkursu otwartego  
(m.in. Model gospodarowania rezerwami państwowymi w warunkach transformacji systemowej). 
Stała współpraca z wieloma czasopismami branżowymi i z izbami samorządu gospodarczego. 
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ekspert kongresu budownictwa

XX LAT POLSKIEJ IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO - 24 CZERWCA 2010 ROKU
REFERAT

„WyJśCiOWE WARUNKi 
SPRAWNEGO iNWESTOWANiA”

polska izba projektowania budowlanego obchodzi dwadzieścia lat pożytecznej dzia-
łalności i ma prawo być dumna nie tylko z osiągnięć ostatnich dwóch dekad, lecz również 
z wielu dziesięcioleci pracy środowiska budowlanego dla kraju. refleksja jubileuszowa 
nie była by jednak pełna, gdyby zabrakło w niej również spraw przyszłości. 

Dyskutując dziś o problemach budownictwa, analizując stan miast czy bariery in-
westycyjne, koncentrujemy swoją uwagę na końcowych fazach realizacji inwestycji,  
na projektowaniu i realizacji inwestycji. jest to potrzebne, gdyż ten etap inwestycji jest 
niezmiernie istotny i wymaga ciągłego doskonalenia. Należy jednak uświadomić sobie, 
że plac budowy to końcowy etap długotrwałego procesu, bowiem decyzje o tym co jest 
budowane, jak jest budowane oraz gdzie jest budowane są uwarunkowane procesa-
mi które rozpoczynają się o wiele wcześniej. krytykując źle zlokalizowaną i źle reali-
zowaną, niszczącą środowisko czy powiększającej patologie przestrzenne inwestycję 
– często nie jesteśmy świadomi, że winę za niedobry końcowy efekty ponoszą również 
wcześniejsze błędy lub zaniechania – brak polityki państwa, słabość kontroli publicznej, 
zapaść planowania przestrzennego, brak koordynacji procesów rozwoju.

ale nie tylko kondycja sektora publicznego i wadliwe prawo decydują o wadach sys-
temu inwestowania. Dzisiejsze modele inwestowania mają swe źródła w procesach spo-
łecznych i gospodarczych, które rozpoczęły się w dziewiętnastym wieku, kiedy formo-
wały się podstawy współczesnej organizacji państw. procesy te skomplikowały również, 
w stopniu niesłychanym, zasady i prawa inwestowania, w konsekwencji – rozwinięte go-
spodarczo kraje europy doskonalą organizację inwestowania, planowania, instrumenty 
finansowe – do dnia dzisiejszego. Dzieje się tak, gdyż racjonalne inwestowanie w kraju 
demokratycznym i w warunkach wolnorynkowej gospodarki, przy mnogości podmiotów 
które w nim uczestniczą, to zadanie trudne i skomplikowane.

Logika inwestowania
Historia inwestowania to historia cywilizacji europejskiej, bowiem od czasów staro-

żytnych inwestycje decydowały o rozwoju państw naszego kontynentu. również od za-
rania dziejów jedynym inwestorem była władza – król, cesarz, kościół lub samorząd 
miejski. to władza-inwestor formułowała cele inwestycji, jej program, gromadziła środ-
ki i inwestycję realizowała. metody budowania, style i organizacja ulegały zmianom, 
w zależności od potrzeb i rodzaju inwestora, monumentalne kościoły gotyckie budo-
wano przez kilkaset lat olbrzymim nakładem kosztów, natomiast miasta garnizonowe 
król Francji zakładał na prostym planie prostokątnych kwartałów, niewielkim kosztem 
i w trzy lata. jednak reguła inwestor-władza była niezmienna, ona określała logikę  
i proces inwestowania. 
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Niektóre, kluczowe elementy współczesnego procesu inwestycyjnego powstały przed 
tysiącami lat, przykład to plan przestrzenny miasta, ważny instrument inwestowania. 
pierwszy znany plan to plan babilonu, zrealizowany przez Chaldejczyków po zdoby-
ciu tej metropolii w Vi wieku przez n.e. o wiele późniejszy plan aleksandrii, wykonany  
w 331 roku p.n.e. przez macedońskiego architekta Dinokratesa na zlecenie aleksandra 
Wielkiego był już bardziej rozbudowany. plan definiował układ przestrzenny, system 
transportu, funkcje i rozmieszczenie programu miasta, określał lokalizację funkcji pu-
blicznych – biblioteki, teatru, terenów sportowych i portu.

Ważną cechą inwestycji była zawsze racjonalność. Logika planów miast średnio-
wiecznych była często zdumiewająca w swej konsekwencji. W czasach ludwika Święte-
go miasta królewskie, których zadaniem jest obrona królestwa – to miasta garnizonowe  
na ortogonalnym, niesłychanie sztywnym planie, łatwe do budowy i proste funkcjonalnie.

W podobnym okresie kształtuje się plan toledo w Hiszpanii i układ mykonos w gre-
cji, obydwa miasta mają w swej historycznej starej części niezmiernie chaotyczny i po-
gmatwany plan. logika tych planów również miała sens był militarny. W basenie morza 
Śródziemnego czasy były niespokojne i zdaniem historyków metodą obrony był pogma-
twany plan, w którym najeźdźcy się gubili.
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Najważniejszą jednak, systemową cechą inwestycji przez wieki - było zintegrowanie 
całego procesu inwestowania, dzięki skumulowaniu w jednym ręku decyzji o pro-
gramie i lokalizacji a następnie finansowaniu, planowaniu i realizacji inwestycji, 
bowiem w gestii jednego inwestora – władzy były wszystkie decyzje i wszystkie środ-
ki. zasady te obowiązywały aż do XViii wieku, podobnie jak zasady organizacji spo-
łecznej i politycznej krajów europy. Dopiero rewolucje społeczne i gospodarcze XViii  
i XiX wieku zburzyły średniowieczną logikę, niesłychanie komplikując proces inwesto-
wania. W konsekwencji wciąż poszukujemy rozwiązań które, w warunkach gospodarki 
rynkowej i w demokratycznie rządzonym państwie, pogodzą setki podmiotów inwestują-
cych, których interesy są zróżnicowane i często kolizyjne.

idee XViii i rewolucje XiX wieku - fundamenty współczesnego miasta
ideowe źródła miasta są równie stare jak ich historia - starożytność i jego polis, plato 

i jego „republika” czy idee thomasa mora przedstawione w „Utopii” – przedstawiały 
różne wizje miasta, jednak wiek dziewiętnasty przynosi nowe, dojrzalsze idee, zawarte 
projektach miasta idealnego. 

koncepcje owena, Fouriera, ledouxa wdrażają nowe idee Wielkiej rewolucji Fran-
cuskiej, filozofie społecznej solidarności i racjonalizmu, zasady rodzącej się, nowożyt-
nej ekonomii do urbanistyki. pierwszy w pełni dojrzały projekt miasta przedstawił ro-
bert owen, słynną New Lanark Factory. był to pierwsze miasto i zakład przemysłowy, 
z dobrymi płacami dla robotników, ustalonymi regularnymi godzinami pracy, usługami  
socjalnymi, szkołami i mieszkaniami. Ważna była w tym przedsięwzięciu jego komplek-
sowość, a zdumiewającym osiągnięciem owena był zysk jaki uzyskał realizując swój 
projekt, gdyż teoretycznie, miasto powinno zbankrutować. 

owen i autorzy innych miast idealnych sformułowali w pierwszej połowie dziewięt-
nastego wieku szereg nowych zasad budowania miast, cztery były ważne dla rozwoju 
miast jak również dla dalszych zasad inwestowania:

o pierwsza z nich to odrzucenie zasad społeczeństwa opartego o dominację bo-
gactwa, potęgę kościoła i własności prywatnej, jej konsekwencją było wezwanie  
do likwidacji własności prywatnej’

o drugim wielkim dogmatem była wiara w równość wobec prawa i równość praw, 
gwarantujące sprawiedliwość społeczną’

o trzecia zasada – racjonalizm – zrodzona w wieku oświecenia – w pracach kar-
tezjusza, Hobbesa, rousseau, Newtona – głosiła, że postęp i racjonalność  
to naturalne cechy oraz osiągalne atrybuty nowoczesnego społeczeństwa,

o czwarta zasada ustanawiała wiodącą rolę instytucji społecznych oraz zasadę od-
górnej organizacji społeczeństwa. 

Największy jednak przełom w rozwoju miast, inwestowaniu i gospodarce przestrzen-
nej, którego skutki sięgają naszych czasów, przyniosły społeczne i gospodarcze rewo-
lucje XiX wieku.

o pierwsza to legitymizacja państw narodowych, jako instytucji rządzonych przez 
demokratycznie wyłaniane władze, o gospodarce wolnorynkowej, chroniących 
prawa obywatela i właściciela,
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o druga rewolucja – to uprzemysłowienie i rozwój gospodarczy, których konsekwen-
cją były wielkie przemiany demograficzne,

o trzecia rewolucja – to wielkie bogactwo materialne i rozwój technik budowlanych - 
most żeliwny powstaje w roku 1779 nad rzeką severn; wiek dziewiętnasty to roy-
al pavillon Nash’a z konstrukcją szkieletową (1818), stalowo szklany Cristal pa-
lace (1851) oraz sześciopiętrowy żelbetowy budynek Coignet’a w paryżu (1867)  
i wiszący brooklin bridge w Nowym jorku (1883).

o Czwarta rewolucja – to urbanizacja wywołana potrzebami przemysłu. migracje 
dziewiętnastowieczne miały wymiar dramatyczny, w dwudziestoleciu 1851–70,  
z 3,336,000 nowych mieszkańców londynu oraz pozostałych 61 miast Walii  
i anglii, tylko 1,337,000 urodziło się w tych miastach, reszta do nich przybyła  
z zewnątrz. ale skutki chaotycznego rozwoju miast i olbrzymiej koncentracji lud-
ności były katastrofalne, ilustrują to dane statystyczne: śmiertelność niemowląt 
w Nowym jorku w roku 1810 wynosiła 130 zgonów na 1000 urodzin i wzrastała 
odpowiednio, w roku 1850 do 180, w roku 1860 do 220 aby osiągnąć poziom 
240 w roku 1870. obecnie w europie, wskaźnik 10 zgonów na 1000 urodzin  
jest świadectwem zacofania kraju.

rewolucje te nadały miastom, na terenie kilkunastu bogatych i rozwiniętych cywiliza-
cyjnie państw, nowy wymiar gospodarczy, przestrzenny, społeczny, kulturowy i funkcjo-
nalny. W konsekwencji – w największych krajach europy oraz w krajach anglosaskich 
– troska o miasto staje się zadaniem władzy publicznej. powstają formalne ramy proce-
sów urbanizacyjnych, plany decydują o rozwoju miast, prawo reguluje procesy inwesty-
cyjne, zadania budownictwa i architekturę.

Miasto – zadanie władzy publicznej
Urbanizacja bogatej europy i ambicje polityczne państw stają się źródłem nowych 

inicjatyw, wiek XiX i pierwsza połowa wieku XX to okres olbrzymich przedsięwzięć in-
westycyjnych, takich jak przebudowa paryża, rue imperiale w lyonie, nowe centrum 
brukseli, projekty ringu Wiedeńskiego czy przebudowa klasycystyczna barcelony. 

Urbanizacja wielkiej skali wymagała nowych rozwiązań planistycznych i inwestycyj-
nych. modernizowano miasta kosztem olbrzymich wyburzeń i angażując olbrzymie środ-
ki. organizacja przestrzeni zaczyna obejmować również nowe terytoria intelektualne, 
socjologię, ekonomię, ochronę środowiska. szczególny wpływ miały zwłaszcza prace 
patricka geddesa, biologa i socjologa, który wprowadzał nowe zasady planowania oraz 
udowadniał znaczenie środowiska naturalnego dla funkcjonowania miasta. Największy 
jednak wpływ na ówczesne i dzisiejsze planowanie i inwestowanie miały prace Howarda 
i garniera.

ebezener Howard lansował tworzenie nowych „miast-ogrodów” („garden City”) i pro-
ponował w polityce gruntowej rozwiązania stosowane do dziś w wielu krajach europy. 
pierwszy etap inwestycji to wykup terenów rolnych, dogodnie zlokalizowanych dla bu-
dowy nowego miasta, następny krok, to opracowanie projektów i planów wykonawczych 
miasta i jego realizacja w oparciu o zyski z renty planistycznej jako efektu zmiany prze-
znaczenia terenu z rolnego na budowlany. plany te winny być według Howarda opraco-
wywane w oparciu o nowe zasady funkcjonalne, programowe i przestrzenne:
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o przestrzenne wydzielenie przemysłu, tak aby zmniejszyć jego uciążliwość,

o wielka ilość otwartych, zielonych, terenów dla powszechnego użytkowania, gwa-
rantujących równocześnie dobry klimat w mieście,

o ograniczona wielkość i ściśle kontrolowana ekspansja miasta (otoczonego w tym 
celu pierścieniem terenów zielonych),

o publiczne władanie całym terenem miasta, przez niedochodowe instytucje.

generalne założenie Howarda, że wszystkie przedsięwzięcia będą planowane  
w sposób legalny i fachowy, było wsparte tradycją, należy pamiętać, że Metropolitan 
Building Act to uchwała parlamentu angielskiego z roku 1844. Howard doprowadził do 
praktycznej realizacji tych zasad i założone przez niego przedsiębiorstwo The Garden 
City Company, zbudowało w pobliżu londynu dwa miasta, Welwynn dla 18.000 i let-
chwort dla 30.000 mieszkańców. budowa letchwort (zaczęta 1908) trwała kilkanaście 
lat, ale już 9 kwietnia 1919 roku powołano samorząd Letchwort Urban District, który 
przejął zarządzanie miastem.

Drugi z wielkich prekursorów nowoczesnego miasta tony garnier jest mniej doce-
niany, ale jego bezpośredni wpływ na planowanie i metody inwestowania był jeszcze 
ważniejszy. efektem jego pracy jest projekt Cite Industrielle, prezentowany w paryżu,  
w roku 1904. projekt przedstawia koncepcję miasta satelity lyonu i jego ogólne zasady:

o oparcie planu miasta o system stref („zoning”) określających użytkowanie tere-
nu,

o zasada bezklasowego społeczeństwa - jako podstawa modeli programowych 
miasta. był to początek uspołecznienia procesu planowania miasta,

o komunalizacja wszystkich gruntów miejskich,

o obowiązek planowania wszelkich zamierzonych działań w przestrzeni.

ostatnie ważne źródło współczesnej urbanistyki to dwudziestowieczny ruch Modern 
Movement, jego liderzy le Corbusier, sigfried giedion, gerrit rietveld w Deklaracji  
La Sarraz (1928) oraz w Karcie Ateńskiej (1943) sformułowali zasady planowania i reali-
zacji urbanistycznych. ich oddziaływanie (nie zawsze korzystne) na współczesną urba-
nistykę jest powszechnie znane.

Wyjściowe warunki sprawnego inwestowania – czasy współczesne
W wieku XX polityka na dobre wkracza do urbanistyki, jeden z czołowych socjologów 

miasta lewis mumford w The Culture of the Cities (1938) analizując związki polityki  
z urbanizacją i rolę władz centralnych proponuje, aktualne do dziś, zasady planowa-
nia regionalnego. również partie polityczne, w demokratyzującej się europie, walcząc  
o głosy wyborców zaczynają interesować się warunkami życia w miastach.

poszukiwanie rozwiązań społecznych i ekonomicznych problemów miast wywołuje 
jednak gorące spory, formułowane są różne polityczne doktryny i modele zarządza-
nia przestrzenią. jednak podstawowy spór to nieustająca walka liberałów ekonomicz-
nych, uczniów Friedrich Hayeka i miltona Friedmana ze zwolennikami miltona keynsa, 
który propagując wolny rynek i kapitalistyczny ustrój, widział konieczność interwencji 
państwa tam, gdzie ułomności rynku są szczególnie wielkie, co dotyczy również rynku  
nieruchomości i inwestowania w miasto.
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spór ten trwa od lat sześćdziesiątych XX wieku i jest mało prawdopodobne aby do-
szło do ugody. Dla inwestycji ma on jednak zasadnicze znaczenie, bowiem skrajni li-
berałowie, a z takimi mamy u nas do czynienia, są autorami niespotykanego w krajach 
cywilizowanych kryzysu planowania, dążąc do eliminowania z rynku nieruchomości in-
terwencji publicznej.

ekonomiczna filozofia polskich rządów, zbudowana na dogmatach „szkoły chicagow-
skiej”, wsparta silnymi wpływami szarej strefy gospodarki, doprowadziła do szkodliwego 
osłabienia kontroli publicznej procesów urbanizacyjnych. ‘polski wariant’ liberalizmu jest 
zresztą szczególny, bowiem poszliśmy dalej niż tego żąda „szkoła chicagowska” która 
nigdy nie kwestionowała potrzeby planowania miast.

skutki tej polityki są znane, były wielokrotnie opisywane i krytykowane, nie ma po-
trzeby powtarzania tych opisów. zły stan gospodarki przestrzennej w polsce opisują nie 
tylko ekspertyzy naukowe i dokumenty organizacji zawodowych, nawet przygotowane 
w ramach prac ministerstwa rozwoju regionalnego ekspertyzy krytykują negatywne 
zjawiska przestrzenne w polsce i formułują ambitne cele, podkreślają znaczenie miast 
i metropolii w rozwoju kraju. jednak aby zrealizować zawarte w tych dokumentach po-
stulaty, konieczna byłaby systemowa reforma modelu gospodarki przestrzennej, dziś  
w polsce nieosiągalna. 

Dlaczego zreformowanie gospodarki przestrzennej i systemu inwestowania w polsce 
jest jednak konieczne pokazuje porównanie sytuacji naszego kraju z sytuacją krajów 
europy zachodniej i Usa w dziedzinach, które decydują o końcowych efektach działal-
ności inwestycyjnej: w polityce państwa, w planowaniu i inwestowaniu, w polityce insty-
tucji finansowych i integrowaniu procesów inwestycyjnych.

Polityka państwa i inwestowanie
powierzenie samorządom terytorialnym w polsce odpowiedzialności za planowanie 

przestrzenne jest rozwiązaniem słusznym i powszechnie stosowanym w innych krajach. 
jednak gospodarka przestrzenna nakłada poważne zadania również na władze centralne. 
Wymaga tego tworzenie właściwych relacji miasto-region-wieś, społeczne i ekonomiczne 
problemy metropolii, ekologia miast, zarządzanie miastami i metodyka planowania. Waż-
nym zadaniem rządu jest formułowanie i wdrażanie polityki przestrzennej, racjonalizowa-
nie procesów urbanizacyjnych i przekształcenia modelu osadniczego kraju. 

W polsce priorytetem powinno być przeciwdziałanie niekontrolowanej urbanizacji  
i jej głównemu efektowi – „rozlewaniu” się miast. Władze centralne winny również sta-
nowić powszechnie obowiązujące zasady właściwego gospodarowania zasobami prze-
strzeni, chroniąc interesy państwa oraz chroniąc interesy lokalnych społeczności i oby-
watela, poprzez gwarantowanie minimalnych standardów usług w mieście. Ważnym 
zadaniem rządu jest również budowanie równowagi pomiędzy sferą interesu publicz-
nego i prywatnego oraz skuteczna walka z procesami spekulacyjnymi i szarą strefą 
gospodarki miejskiej. 

przykładem aktywnej polityki rządów europy jest historia modernizacji miast i syste-
mów osiedleńczych. Wielka brytania odniosła największe sukcesy w trzech pierwszych 
dekadach powojennych, dokonując szeregu wielkich modernizacji urbanistycznych, two-
rząc 47 nowych ośrodków miejskich w regionie londynu i w szkocji, zmieniając układ 
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urbanistyczny centralnej anglii i budując kilka milionów nowych mieszkań. zapocząt-
kował to lewicowy rządy labour party, który problem odbudowy uznał w latach czter-
dziestych za priorytet, jednak nawet powrót konserwatystów do władzy nie zahamował 
tego procesu, gdyż istniała już odpowiednia legislacja i silne instytucje publiczne. Uru-
chomienie tych programów wymagało jednak zasadniczych zmian prawa. Uchwalone  
w 1946 roku przez parlament brytyjski – prawo Nowych miast (The New Towns Act) 
upoważniło rząd Wielkiej brytanii do wyznaczania terenów nowych miast, za których 
realizację odpowiadała rządowa komisja Nowych miast (CNt).

Dziś, Niemiecki rząd desygnuje dziesiątki miliardów euro rocznie na modernizację 
landów na wschodzie, a Francja wciąż realizuje wielkie regionalne i miejskie programy 
mieszkaniowe i modernizacyjne. Dzieje się tak, gdyż spełnione są w tych krajach warun-
ki, których w polsce brak – istnieje tam sprawna władza centralna i silny sektor publiczny 
oraz stabilny system administracji. 

obecnie, zadania rządów w sferze gospodarki przestrzennej rosną, bowiem globalna 
konkurencja wymaga coraz sprawniejszych systemów inwestowania oraz aktywności  
i wsparcia ze strony sektora publicznego. Niestety, liderzy naszego kraju wciąż są tego 
nieświadomi.

Planowanie – kraj – region metropolitalny – miasto
rozwiązywanie problemów miast nie jest możliwe wyłącznie na poziomie władz lo-

kalnych, dokumenty nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju publi-
kowane przez mrr formułują szereg celów polityki przestrzennej, których osiąganie 
wymaga aktywnych działań wszystkich władz publicznych. Wg projektów ministerstwa, 
podstawowe cele polityki miejskiej obejmują:

o równoważenie społecznego, gospodarczego i ekologicznego rozwoju miast wraz 
z ich regionalnym otoczeniem,

o kreowania nowych czynników rozwoju metropolii i dużych miast, powstrzymanie 
ekspansji przestrzennej miast,

o rewitalizacja obszarów miast, szczególnie ważnych dla poprawy warunków życia 
ich mieszkańców,

o prowadzenie polityki urbanizacyjnej zgodnej z zasadami zrównoważonego roz-
woju,

o podnoszenie standardów urbanistycznych, rozszerzanie możliwości rekreacji, 
uprawiania sportu i wypoczynku, 

o przeciwdziałanie segregacji społecznej i dyskryminacji socjalnej oraz tworzeniu 
się miejskich stref ubóstwa i wykluczeń,

o intensyfikacja wykorzystywania terenów miejskich, wielofunkcyjne formy użytko-
wania terenu i integracja systemów transportowych, 

o ochrona historycznych układów,

jednak bez zasadniczej zmiany polityki i uprawnień rządu cele te nie będą osią-
gnięte, nierealne jest bowiem nałożenie zadań tej skali i charakteru wyłącznie na barki 
samorządów lokalnych.
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o warunkach inwestowania decyduje również koordynacja terytorialna procesów 
rozwoju, spójność polityki krajowej z rozwojem regionalnym i polityką władz lokalnych. 
przykładem może być region londynu, który jest zarządzany przez radę Wielkiego 
londynu (glC – Greater London Council). Umożliwia to prowadzenie zintegrowanej 
polityki przestrzennej i koordynację rozwoju wszystkich gmin (County) wchodzących  
w skład Wielkiego londynu.

pierwszy pełny plan przestrzenny dla tego regionu The Greater London Plan of 1944, 
został opracowany pod kierunkiem patrick’a abercrombie w roku 1944 na zlecenie rzą-
du, a jego głównym celem było powstrzymanie ekspansji londynu.  zaplanowano min. 
pas terenów zielonych, rolniczych wokół miasta, który ograniczał obszar urbanizacji, 
budowę w regionie stołecznym trzech nowych miast satelitarnych (basildon, bracknell  
i Harlow) oraz intensywny rozwój dwóch istniejących miast (swindon, Haverhill and 
Hashford). Docelowo, jak wcześniej wspomniano, w trosce o zrównoważenie układu 
sieci osadniczej, zbudowano po ii Wojnie Światowej 47 nowych miast w anglii. poza 
obszarami planowanej ekspansji wprowadzono równocześnie całkowity zakaz budowy 
nowych osiedli mieszkaniowych. inicjując prace nad planem Wielkiego londynu pre-
mier Clement attlee, w orędziu noworocznym 1944 roku powiedział: Tak jak w czasach 
wojny, również w czasach pokoju pierwszym zadaniem rządu jest planowanie.

W dramatycznym kontraście do sytuacji krajów cywilizowanych jest planowanie i ko-
ordynacja regionów metropolitalnych w polsce. Nieśmiałe próby uruchomienia mechani-
zmów koordynujących rozwój polskich metropolii zostały storpedowane przez polityków, 
jako zamach na samorządność terytorialna. Nie bała się tego anglia, być może, dlatego 
że samorządy lokalne istnieją tam od XiV wieku, podczas gdy w polsce samorządne 
gminy obchodzą dopiero swoje dwudziestolecie.

inwestowanie zaplanowanie i niezaplanowane
słabość planowania powoduje, że ekspansja przestrzenna wielu polskich miast  

to chaotyczny, nieskoordynowany proces.
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ostatni duży zespół mieszkaniowy, jaki zrealizowano w stolicy w oparciu o zatwierdzo-
ny plan przestrzenny to Pasmo Ursynów-Natolin. Nie jest to pełny sukces, zmiany planu  
w trakcie jego realizacji, zwłaszcza likwidacja części zieleni i terenów usługowych, obniży-
ły standard nowej dzielnicy, ale jednak nie zniweczyły jego walorów urbanistycznych.

Pasmo Ursynów-Natolin jest jednak wielkim osiągnięciem w porównaniu z metodami 
realizacji pierwszych osiedli pasma północnego, Ursynów jest wielkim osiągnięciem.  
są tu szkoły i zieleń, zwłaszcza na Ursynowie północnym, realizowanym w okresie prze-
strzegania ustaleń planu, są tereny sportowe a przede wszystkim zbudowano sprawnie 
działający układ drogowy. Dziś, w sytuacji, kiedy dojazdy do Warszawy są coraz trud-
niejsze, ulice lokalne rosoła i keN służą jako trasy tranzytowe mieszkańcom Wilanowa, 
powsina i konstancina. 

Warunki funkcjonowania tarchomina i białołęki są zdecydowanie gorsze, pokazując 
jakie efekty przynoszą nieskoordynowane i nie zaplanowane działania inwestycyjne. 
budowa tych osiedli inicjuje rozwój Pasma Północnego, głównego obszaru rozwojowe-
go stolicy, o docelowej chłonności 600 000 mieszkańców. był to strategiczny kierunek 
rozwoju, wyznaczony w ostatnim zatwierdzonym planie aglomeracji stołecznej.
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rozpoczynając inwestowanie na tym kierunku, bez sporządzenia kompleksowego  
i skoordynowanego planu przestrzennego, miasto uruchomiło chaotyczny proces inwe-
stycyjny, nie zadbano nawet o budowę dróg i poprawę transportu masowego. W pierw-
szych latach inwestycji nie podjęto nawet modernizacji istniejącego układu drogowego 
i w efekcie mieszkańcy nowych osiedli oraz mieszkańcy legionowa i jabłonny mają  
do dyspozycji jedną drogę zbiorczą – ulicę modlińską. kiedy doszło do jej pełnego pa-
raliżu komunikacyjnego, rozpoczęto jej remont i poszerzanie. Dziś przejazd do Śród-
mieścia przekracza godzinę, nowych tras drogowych się nie buduje a wizja sprawnego 
transportu masowego jest niezmiernie odległa. Co gorsza, chaos urbanistyczny nara-
sta, budowane są tam kolejne osiedla, zachwalane przez deweloperów jako luksusowe 
apartamenty w zieleni a koncepcji przestrzennej wielkiego, rodzącego się miasta, brak.

rozwój Pasma Północnego, gdzie zrealizowano szereg atrakcyjnych osiedli miesz-
kaniowych udowadnia, że nawet dobrze zaplanowane i zrealizowane osiedle, w zderze-
niu z brakiem planu i koordynacji, może być katastrofą.

instytucje finansowe i inwestowanie
problemy polityki przestrzennej i zakres kontroli publicznej nad rynkiem nierucho-

mości to element generalnego sporu o domenę władzy publicznej. Uzasadnieniem  
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dla interwencji publicznej (zwłaszcza kontroli planistycznej) na rynku nieruchomości  
są „ułomności rynku” takie jak: negatywne „efekty zewnętrzne”, brak ochrony intere-
su publicznego, niedoskonałość konkurencji, niepełna informacja. Niedoskonała podaż 
pożądanych dóbr w sektorze nieruchomości, brak społecznej wrażliwości i pomijanie 
norm etycznych oraz dominacja krótkookresowych interesów, to powody ekonomiczno- 
-społeczne dla których cywilizowane kraje prowadzą rygorystyczną politykę przestrzen-
ną i kontrolę planistyczną. zapobiega to stratom zasobów naturalnych i dewastacji 
ekosystemów, zapewnia wzrost gospodarczy przez stwarzanie korzystnych warunków  
dla inwestowania i ogranicza spekulacje na rynku nieruchomości. 

są to oczywiste prawdy których polskie elity rządzące ciągle nie mogą lub nie chcą 
zrozumieć. tymczasem, prorok liberalizmu i wolnego rynku na którego powołują się 
wszyscy bez wyjątku liberałowie i zwolennicy ograniczenia kontroli państwa, adam 
smith, zalety wolnego rynku i wolnej konkurencji głosił w odniesieniu do indywidual-
nych przedsiębiorstw. jednak kiedy formułował zasady działania instytucji finansowych  
był zwolennikiem kontroli państwa i ograniczenia swobody banków w polityce kredytowej. 
smith stwierdzał, że „takie ograniczenia niewątpliwie stanowią pod pewnymi względami 
ograniczenie naturalnej wolności działania” jednak są one konieczne gdyż w odniesieniu 
do banków „swoboda działania zagraża bezpieczeństwu całego społeczeństwa i musi 
być ograniczona regułami prawnymi przez wszystkie rządy”.

jest to ważne stwierdzenie bowiem mądra polityka instytucji finansowych promu-
je wzrost gospodarczy przez stwarzanie warunków dla inwestowania, a w wielu kra-
jach o silnej gospodarce wolnorynkowej decyduje w istotnym zakresie o modelu urba-
nizacji. badania amerykańskie wykazały że preferencje kredytowe lokalnych banków  
dla niskiego budownictwa mieszkaniowego były jednym z czynników przyspieszających 
rozwój suburbiów miast amerykańskich. równocześnie jednak, rygorystyczna kontrola 
ze strony banków – racjonalności zamiarów inwestycyjnych – dyscyplinowała procesy 
urbanizacyjne. bowiem kredyt był dostępny jedynie dla projektów realizowanych na te-
renach zaplanowanych, uzbrojonych, zaopatrzonych w drogi i infrastrukturę społeczną.  
ten racjonalny model, wsparty polityką banków powinien być zaadoptowany przez pol-
skie instytucje finansowe, bowiem jest doskonałym, elastycznym i obiektywnym regula-
torem rynku nieruchomości.

Warto też zauważyć, że polityka liberalizmu gospodarczego w polsce nie jest  
w pełni konsekwentna, bowiem wciąż nie uporządkowano systemu podatkowego rynku 
nieruchomości, nie podjęto nawet debaty nad wprowadzeniem podatku katastralnego. 
można podejrzewać, że główną przeszkodą jest w tym względzie interes spekulantów 
terenowych, bowiem podatek taki bardzo ograniczyłby ich zyski.

inwestowanie zintegrowane
o końcowym efekcie inwestycji decyduje stopień spójności całego procesu inwesty-

cyjnego oraz jego integralność. przykłady, to dziewiętnastowieczna przebudowa paryża 
oraz urbanizacja stanów zjednoczonych i projekty miast satelitarnych w europie. 

przebudowa paryża, zrealizowana przez prefekta miasta, barona Haussman-
na to najbardziej znany i pouczający przykład zintegrowanego procesu inwestowania  
o olbrzymiej skali. początkowe cele przebudowy rozpoczętej w 1853 roku miały charak-
ter militarny, jednak w efekcie nie tylko powstał dzisiejszy paryż wzbudzający zachwyt  
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turystów, lecz również uruchomiono na niespotykaną poprzednio skalę rynek nieruchomo-
ści i zwiększono stopień wykorzystania terenów miasta. plan był też fenomenem ekonomii 
- Haussmann, powiększając tereny publiczne i zmniejszając tereny mieszkaniowe dopro-
wadził równocześnie do wzrostu ilości mieszkańców w centrum paryża, a zbudowane 
nowe kwartały mieszkaniowe, stały się przedmiotem intensywnego obrotu handlowego.

skalę realizacji można łatwo scharakteryzować kilkoma liczbami. W ciągu siedem-
nastu lat Haussmann zbudował 137 kilometrów nowych bulwarów i ulic, zlikwidował  
536 kilometrów uliczek i zaułków paryskich. zbudowano kanalizację i system wodocią-
gowy oraz system kolektorów transportujących wodę regionalnymi kolektorami. zreali-
zowano szereg parków i skwerów oraz wielką ilość nowej zieleni miejskiej. 

skala przedsięwzięcia i wspaniała urbanistyka paryża budzą podziw, jednak naj-
większą rewelacją było tempo przebudowy centralnych dzielnic miasta. 

Nie jest to jednak z powodów politycznych i ekonomicznych przykład możliwy  
do wykorzystania, nawet w krajach o najsprawniejszych systemach planowania i zarzą-
dzania. był to wyczyn możliwy jedynie w warunkach kiedy jeden inwestor (król Francji) 
dysponował pełnią władzy i miał wyśmienitego architekta-inwestora-finansitę-realizatora 
barona Haussmanna. jednak niektóre ważne elementy Hausmanowskiego modelu in-
westowania zastosowano w realizacji miast satelitarnych w skandynawii, anglii i Francji 
w XX wieku. 

W tej grupie najdoskonalsze model integralnego inwestowania stanowią, w skali 
miast – nowe miasta anglii a w skali lokalnej – budownictwo mieszkaniowe w Holandii. 

o zasadach budowy nowych miast Wielkiej brytanii była już mowa. podobnie  
jak w przebudowie paryża, inicjatorem budowy nowych miast był rząd Wielkiej brytanii, 
który wyznaczał lokalizacje i obszar urbanizacji, określał ramowy program miasta i prze-
kazywał zadanie do realizacji komisji Nowych miast CNt. W latach sześćdziesiątych 
poszerzono jej skład, o lokalne samorządy i instytucje finansowe, jednak fundamentalne 
zasady były proste.
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Cały obszar planowanej urbanizacji był scalany, opracowywano plan przestrzen-
ny, uruchamiano inwestowanie publiczne i prywatne. Renta planistyczna pozyskiwana 
przez inwestora, pozwalała na ograniczanie udziału budżetu publicznego w kolejnych 
fazach realizacji inwestycji. rekompensaty dla właścicieli terenu miały charakter finan-
sowy lub rzeczowy. Dobrym przykładem jest miasto Hook, którego realizację podjęto  
w 1966 roku.

podobnie realizowane jest budownictwo mieszkaniowe w Holandii, tylko tam inwe-
storem i organizatorem są władze lokalne.

odmienny charakter mają plany dziewiętnastowiecznych miast amerykańskich, z ich 
regularnym układem bloków. Decydowały o tym potrzeby inwestycyjne, plany te stwo-
rzono w jednym celu – aby miasta mogły się szybko rozwijać a ich tereny łatwo parcelo-
wać. Wymóg taki stawiała wolnorynkowa gospodarka i agresywny kapitalizm amerykań-
ski. były też oczywiście wyjątki, jak zrealizowany plan Waszyngtonu l’enfanta – bowiem 
stolica państwa wymagała planu o monumentalnych założeniach, osiach i placach.

Nie tylko kraje europy i stany zjednoczone prowadzą dziś wielkie, zintegrowane 
działania inwestycyjne, aktualnie Chiny budują satelitę szanghaju – miasto dla 800 000 
mieszkańców.
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zaspokojenie głodu mieszkaniowego wymaga w polsce budowy pięćdziesięciu miast 
średniej wielkości. zakładanie, że jest to możliwe na podmiejskich łąkach naszych miast, 
bez planów, instytucji inwestujących, koordynacji regionalnej i nowoczesnych systemów 
finansowania, świadczy albo o zlej woli albo o niewiarygodnej ignorancji polskich poli-
tyków, systematycznie likwidujących udział władz publicznych w kreowaniu racjonalnej 
polityki przestrzennej w polsce.

Podsumowanie
o stanie gospodarki przestrzennej i racjonalności procesów inwestycyjnych decy-

duje szereg różnych czynników. poziom kultury społeczeństwa i jakość instytucji pań-

stwa, zamożność i tradycje, umiejętność samoorganizacji, świadomość i wykształcenie 
obywateli, siła demokracji obywatelskiej. Decydują też makroekonomiczne czynniki - 
stan gospodarki i poziom dochodu narodowego, organizacja produkcji i poziom techni-
ki, zasoby naturalne i położenie geo-polityczne. Dlatego w perspektywie dwóch-trzech 
pokoleń, wraz z ogólnym postępem, dojdzie w polsce do pozytywnych zmian jednak, 
im dłużej trwać będzie stan zapaści planowania przestrzennego, kontroli budowlanej, 
administracji gospodarki przestrzennej, tym więcej będzie nieracjonalnych inwestycji. 
oznacza to, że im później zreformujemy model inwestowania w polsce, tym większą 
cenę zapłacą następne pokolenia, usuwając skutki naszej działalności.

Adam Kowalewski architekt, dr nauk ekonomicznych. Prezes RN Fundacji Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej, pracownik naukowy instytut Rozwoju Miast, Przewodniczący GKUA, członek PRGP, 
członek TUP, SARP i izb zawodowych. Poprzednio Partner w firmie „Architekci BBK”, Ambasador 
i stały przedstawiciel w ONZ, wiceminister Budownictwa, pracownik naukowy iNE PAN, doradca 
ONZ, dyrektor Biura Planowania Rozwoju Warszawy, praktyka projektowa. Publikacje i między-
narodowe programy badawcze, referaty na konferencjach, wykłady m.in. na PW, SGH, UW, Rich-
mond, Rutgers i PEN University. Visiting professor JHU i visiting fellow University of Cambridge.
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dr Piotr Lis
Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu

SELEKTYWNA SPOŁECZNA POLITYKA MIESZKANIOWA – WYBÓR 
CZY KONIECZNOŚĆ?

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach społeczne budownictwo mieszkaniowe w polsce stało się przed-

miotem znacznego zainteresowania państwa, środowisk naukowych, a także sfery bizne-
su. pojawiają się pomysły dotyczące sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
najbardziej potrzebujących, jak i grup wrażliwych, likwidacji deficytu mieszkaniowego, 
zatrzymania procesu dekapitalizacji społecznego zasobu mieszkaniowego. 

Wstąpienie polski do Unii europejskiej w 2004 r. wiąże się jednak z określonymi uwa-
runkowaniami funkcjonowania na Wspólnym rynku. pomimo faktu, że mieszkalnictwo  
nie stanowi odrębnego obszaru ingerencji Unii europejskiej to zasady wspierania przez 
państwo przedsiębiorstw działających w ramach społecznego budownictwa mieszkaniowe-
go stanowią przedmiot odrębnej kontroli komisji europejskiej (szerzej lis 2010). istotnym 
przykładem pośredniej ingerencji komisji europejskiej w sferę mieszkalnictwa, było wsz-
częcie w 2005 r. przez Dyrekcję generalną ds. konkurencji procedury wyjaśniającej doty-
czącej pomocy państwa udzielanej w ramach społecznej polityki mieszkaniowej w Holandii  
i jej zgodności z prawem i zasadami jednolitego rynku (Cecodhas 2007). W konsekwen-
cji komisja europejska zatwierdziła w dniu 15 grudnia 2009 r. kontrowersyjne zmiany wy-
muszone na rządzie holenderskim w systemie budownictwa społecznego, które pomimo 
licznych protestów organizacji budownictwa mieszkaniowego, według założeń mają wejść  
w życie w latach 2010-2011,. Należy mieć na uwadze, że rozstrzygnięcie sprawy wspierania 
przez państwo systemu budownictwa społecznego w Holandii będzie miało konsekwencje 
dla wszystkich krajów Unii europejskiej a w szczególności dla polski, która znajduje się  
na etapie projektowania kompleksowej koncepcji społecznej polityki mieszkaniowej. 

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny wpływu decyzji komisji europej-
skiej dotyczącej pomocy państwa dla organizacji budownictwa społecznego w Holandii, 
na możliwości prowadzenia społecznej polityki mieszkaniowej w pozostałych państwach 
Unii europejskiej, w szczególności w polsce. Dla realizacji celu głównego postawiono 
następujące zadania badawcze:

1) przedstawienie teoretycznych podstaw koncepcji uniwersalnej i selektywnej spo-
łecznej polityki mieszkaniowej

2) analiza zmian w funkcjonowaniu społecznej polityki mieszkaniowej w Holandii  
w wyniku realizacji zaleceń komisji europejskiej,

3) ocena propozycji zmian w społecznej polityce mieszkaniowej w polsce z perspek-
tywy decyzji komisji europejskiej

W opracowaniu zostały wykorzystane dotychczasowe, autorskie badania systemów 
mieszkaniowych w krajach Unii europejskiej, opublikowane w książce pt. Polityka pań-
stwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych (lis 2008). ponadto w artykule 
nawiązano do wniosków ze wstępnych badań nad wpływem ogólnoświatowego kryzysu 
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finansowego na poszczególne mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych (lis 
2010, lis 2010a). za szczególnie cenne uznano prace laurenta ghekière (2007, 2009).

Należy zaznaczyć, że pomocniczo w pracy wykorzystano materiały wtórne pocho-
dzące z instytucji takich jak: komisja europejska, Cecodhas, Feantsa oraz dane staty-
styczne eurostatu. zakres przestrzenny opracowania obejmuje państwa członkowskie 
Unii europejskiej (Ue-27), ze szczególnym uwzględnieniem polski i Holandii. 

2. Uniwersalność a selektywność społecznej polityki mieszkaniowej
za główne cele polityki mieszkaniowej uznaje się tworzenie warunków do nabycia  

lub najmu mieszkań przez wszystkich obywateli, zapewniając jednocześnie dostępność 
i odpowiednią jakość zasobu mieszkaniowego (lis 2008). realizacja powyższych celów 
polityki państwa może powodować trudności związane między innymi z zapewnieniem 
gospodarstwom domowym o niskich dochodach dostępu do mieszkań o minimalnym,  
lecz uznanym za godziwy, standardzie, w których opłaty nie stanowiłyby nadmiernego ob-
ciążenia dla ich dochodów rozporządzalnych (lujanen 2003). zasadnicze problemy wy-
stępują także w tworzeniu warunków do zaspokajania specjalnych potrzeb mieszkanio-
wych niektórych grup społecznych, w tym m.in. samotnym dzieciom, osobom bezdomnym, 
starszym, niepełnosprawnym, jak i w zahamowaniu dekapitalizacji zasobu mieszkanio-
wego�. ponadto dodatkowe trudności mogą rodzić dysproporcje regionalne występują-
ce w poziomie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności zamieszkałej w miastach  
i na wsi lub dysproporcje w warunkach mieszkaniowych poszczególnych grup społecz-
nych (andrzejewski 1987). przyjmuje się, że przedstawiony powyżej szczególny obszar 
oddziaływania polityki mieszkaniowej stanowi tzw. społeczną politykę mieszkaniową.  
poza określaniem zasad alokacji i dostępu do społecznego zasobu mieszkaniowego do 
zadań społecznej polityki mieszkaniowej powinno należeć oszacowanie zdolności gospo-
darstw domowych do nabycia/najmu mieszkań w budownictwie społecznym oraz ustale-
nie zakresu ochrony prawnej lokatorów i właścicieli społecznego zasobu mieszkaniowego 
(szerzej lis 2009b, lis 2010). 

modelowy podział polityki społecznej przedstawiony przez bengtssona bazuje  
na dwóch kryteriach rozróżnienia, takich jak: mechanizm dystrybucji i zasięg oddziaływa-
nia państwa. posługując się tym podejściem w społecznej polityce mieszkaniowej można 
wyróżnić dwie, główne jej koncepcje: politykę uniwersalną i politykę selektywną (rys. 1)�. 

� W krajach transformacji gospodarczej pojawił się specyficzny problem pogłębiającej się dekapitaliza-
cji zasobu mieszkaniowego. Właściciele mieszkań o niskich dochodach rozporządzalnych, którzy na-
byli do nich prawo w wyniku prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, korzystając z wysokich bonifikat  
od ceny nabycia, nie mają możliwości przeprowadzenia remontów i modernizacji mieszkań ze wzglę-
dów finansowych. Dlatego też zużycie techniczne budynków mieszkalnych ulega zwiększeniu.  
zob. p. lis, s. zwierzchlewski, The conceptions of the privatization of resources in Poland, presenta-
tion, presom meeting, University of greenwich, london, 16-17 Vi 2006.

� modelowy podział na politykę uniwersalną lub selektywną jest dużo bardziej przejrzysty w takich działach 
gospodarki jak edukacja, ochrona zdrowia, czy opieka społeczna. Dla przykładu, uniwersalna polityka 
edukacyjna oznacza, iż wszystkie dzieci mają prawo do kształcenia się w szkołach państwowych. Nato-
miast selektywna polityka edukacyjna będzie umożliwiała bezpłatne kształcenie jedynie dzieciom z rodzin 
o niskich dochodach rozporządzalnych. specyfika polityki mieszkaniowej m.in. w kwestiach interpretacji 
prawa do mieszkania oraz korygowania niesprawności rynku mieszkaniowego uniemożliwia jednoznacz-
ne postawienie granic pomiędzy wyróżnionymi odmianami. zob. bo bengtsson, Housing as a Social Right: 
Implications for Welfare State Theory, „scandinavian political studies” 2001, nr 24, s. 7.
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Rysunek 1. Uniwersalna a selektywna polityka
Mechanizm dystrybucji

publiczny                      rynkowy

Źródło: bo bengtsson, The right to housing in universal and selective housing regimes, 
eNHr Conference, Cambridge, Uk, 2-6 Vii 2004, s. 8.

W koncepcji uniwersalnej dominuje idea solidarnego płacenia i otrzymywa-
nia świadczeń przez wszystkich zainteresowanych. W tym ujęciu społeczna polity-
ka mieszkaniowa tworzy szeroki obszar oddziaływania, z istotną funkcją kapitałowo- 
-redystrybucyjną systemu finansowego (bengtsson 2001). W koncepcji uniwersalnej  
są wykorzystywane w znacznym stopniu instrumenty bezpośredniej interwencji pań-
stwa w społeczny zasób mieszkaniowy (bengtsson 2004). państwo przejmuje na sie-
bie znaczną część odpowiedzialności za dostarczenie mieszkań wyłącznie w ramach 
społecznego budownictwa mieszkaniowego. głównym celem prowadzonej polityki jest 
dążenie do tzw. miksu socjalnego, prowadzącego do spójności społecznej, uniknię-
cia powstawania swoistych gett ludzi biednych, czy mniejszości etnicznych. zadania  
z zakresu budownictwa społecznego są najczęściej powierzane podmiotom zależnym 
od władz lokalnych lub organizacjom działającym na zasadzie non-profit, przy utrzy-
maniu polityki czynszowej (m.in. regulacja czynszów – czynsze ustalane na podstawie 
kosztu odtworzenia zasobu, dodatki mieszkaniowe i gwarancje stawek czynszu dla naj-
uboższych obywateli). alokacja zasobu następuje z wykorzystaniem listy oczekujących, 
najczęściej bez dodatkowych kryteriów. Niemniej jednak władze lokalne rezerwują część 
mieszkań dla gospodarstw domowych w największej potrzebie, w tym zagrożonych bez-
domnością. W konsekwencji udział społecznego zasobu mieszkaniowego w zasobie 
ogółem jest wysoki. ponadto segment mieszkań społecznych na wynajem dominuje nad 
segmentem prywatnym, który jest również regulowany przez państwo (ghekière 2009 
za: Czischke, pittini 2007). 

W koncepcji selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej następuje redystrybucja 
środków od zamożniejszych obywateli w kierunku biedniejszych. państwo wykorzystuje 
instrumenty bezpośredniej interwencji w znacznie węższym zakresie niż w koncepcji 
uniwersalnej. Wyraźnie można zauważyć sekwencyjność podejścia, w którym pierwotną 
rolę odgrywa rynek mieszkaniowy. Dopiero w sytuacji, gdy niektóre gospodarstwa do-
mowe nie znajdują oferty wynajmu bądź zakupu mieszkania o minimalnym standardzie, 
po dostępniej cenie, mają prawo skorzystać z oferty społecznego zasobu mieszkanio-
wego. W tym miejscu pojawiają się różne warianty selektywnej polityki mieszkaniowej, 
wśród których należy wskazać wariant ogólny i wariant pozostałościowy (ghekière 2009 
za: Czischke, pittini 2007). 

Wariant ogólny selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej opiera się na do-
starczaniu mieszkań gospodarstwom domowym, których dochód znajduje się poniżej  
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określonego pułapu, przy czym nie muszą to być wyłącznie gospodarstwa najbiedniej-
sze. koncepcja ta wywodzi się z tradycji społecznego zasobu mieszkaniowego w krajach 
europy zachodniej, związanej m.in. z budową mieszkań dla pracowników, klasy średniej 
społeczeństwa, współfinansowanej przez pracodawców. alokacja zasobu mieszkanio-
wego odbywa się według reguł i procedur ustalonych przez dostawcę mieszkań, najczę-
ściej przez podmioty niezależne działające non-profit lub podmioty prywatne realizujące 
kontrakt mieszkaniowy w budownictwie społecznym. stawki czynszów w zasobie spo-
łecznym znajdują się w stałym przedziale wartości. gospodarstwa domowe spełniają-
ce warunki dochodowe, w szczególności o bardzo niskich, niestabilnych dochodach,  
mogą otrzymać dodatki mieszkaniowe, które pokrywają część czynszu. W tym warian-
cie segment mieszkań społecznych na wynajem wypiera segment prywatny (ghekière 
2009 za: Czischke, pittini 2007).

Wariant pozostałościowy selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej dotyczy 
bardzo wrażliwych grup społecznych. Definiowanie grup wrażliwych zależy od kształ-
tu społecznej polityki mieszkaniowej w danym kraju, niemniej jednak najczęściej są  
do nich zaliczane:

– osoby niepełnosprawne, 
– osoby starsze i samotne, 
– rodzic samotnie wychowujący dziecko (dzieci), 
– bezrobotni, szczególnie długoterminowo bezrobotni, 
– rodziny wielodzietne, 
– młode małżeństwa, 
– studenci, 
– emigranci, uchodźcy, 
– mniejszości etniczne (UN 2003). 

W tym wariancie alokacja zasobu mieszkaniowego jest w większym stopniu bez-
pośrednia w porównaniu z wariantem ogólnym. Władze lokalne lub podmioty zależne  
od władz lokalnych, które realizowały inwestycje mieszkaniowe, kierują lokale wprost 
do beneficjentów pomocy na podstawie kryterium potrzeby. stawki czynszów w zasobie 
społecznym są oparte na koszcie odtworzenia lub na dochodach gospodarstw domo-
wych, które mają zamieszkać w zasobie. W związku z wyraźnym zakreśleniem odbior-
ców w tym wariancie selektywnej polityki mieszkaniowej wykształcił się silny rynek pry-
watnych mieszkań na wynajem (ghekière 2009 za: Czischke, pittini 2007). 

W tabeli 1 została przedstawiona, za l. ghekière (2007), klasyfikacja poszczególnych 
państw Unii europejskiej według koncepcji społecznej polityki mieszkaniowej. polska zo-
stała powiązana z wariantem ogólnym w koncepcji selektywnej. koncepcję selektywną  
w obydwóch wariantach reprezentuje większość krajów Unii europejskiej. typowym re-
prezentantem wariantu ogólnego jest austria, w której instytucje budownictwa społecz-
nego mają dostarczać mieszkania osobom poniżej określonego pułapu dochodu, który 
jest zarazem kryterium alokacji zasobu. Natomiast w wariancie pozostałościowym, któ-
rego głównym przedstawicielem jest Wielka brytania, kryteria alokacji (grupy docelo-
we) ustalają władze lokalne, natomiast alokacja zasobów odbywa się poprzez instytucje 
działające na zasadzie non-profit. koncepcję uniwersalną reprezentuje szwecja i Dania.  
W tych krajach wszystkie zaangażowane instytucje społecznego budownictwa miesz-
kaniowego mają za zadanie dostarczyć mieszkania w przystępnej cenie i o godziwym 
standardzie wszystkim osobom, które ich potrzebują. podstawą otrzymania mieszkania  
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jest wpis na listę oczekujących. W Holandii natomiast misją instytucji budownictwa spo-
łecznego jest dostarczenie mieszkań osobom o niskich i średnich dochodach, a podstawą 
otrzymania mieszkania jest rejestracja osób. Niemniej jednak konstrukcja systemu miesz-
kaniowego w Holandii do 2009 r. oraz wielkość społecznego zasobu mieszkaniowego  
na wynajem powodują, że w praktyce oferta była kierowana do znacznej części populacji. 

Tabela 1. Klasyfikacja państw Unii Europejskiej (UE-27) według koncepcji spo-
łecznej polityki mieszkaniowej

społeczny zasób miesz-
kaniowy na wynajem

[w % zasobu ogółem]
koncepcja uniwersalna

koncepcja selektywna

Wariant ogólny Wariant pozostałościowy

20 i powyżej Dania, szwecja, Holandia
Austria

Czechy
Wielka brytania

11-19

Francja

Finlandia

polska

 5-10

belgia

Niemcy

Włochy

Estonia

Irlandia

Malta

0-4

grecja

Luksemburg

słowenia

bułgaria, Cypr, Hisz-
pania, litwa, Łotwa, 
portugalia, rumunia, 

słowacja, Węgry

Źródło: opracowanie na podstawie D. Czischke, a. pittini, 2007.

omawiając poszczególne koncepcje społecznej polityki mieszkaniowej, wskazuje 
się na niewielki udział społecznych mieszkań na wynajem w krajach europy Środko-
wo-Wschodniej (z wyjątkiem Czech i polski) i krajach nadbałtyckich oraz w Hiszpanii, 
portugalii i grecji. Niestety pomiędzy tymi dwiema grupami jest zasadnicza różnica.  
W większości krajów europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich w zasadzie 
nie istnieje ani segment społecznych, ani prywatnych mieszkań na wynajem, podczas 
gry w krajach europy południowej funkcjonuje chociaż segment prywatnych mieszkań 
na wynajem�. Należy podkreślić, że w krajach europy Środkowo-Wschodniej i w krajach 
nadbałtyckich prywatny zasób mieszkaniowy został w znacznym stopniu znacjonalizo-
wany w ustroju socjalistycznym. marginalną formę tego segmentu stanowił wyłącznie 
nieformalny, prywatny rynek podnajmu mieszkań. W związku z masowym procesem 
prywatyzacji w większości państw europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich  

� segment prywatnych mieszkań na wynajem w Hiszpanii stanowił 10% zasobów ogółem w 2005 r., 
w portugalii 18%, w grecji 20%, podczas gdy na litwie i na słowacji 1%, na Węgrzech i w rumu-
nii 2%, w słowenii 3%, w polsce i w Czechach 13%. Źródło: CeCoDHas-UsH-Dexia survey, 2007,  
w: D. Czischke, a. pittini, op.cit., s. 32-94.
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nie ma już powrotu do historycznej struktury własności, która stanowiła podstawę pro-
cesu urbanizacji wszystkich ważnych miast w XiX w. Należy podkreślić, że konsekwen-
cją funkcjonowania systemu mieszkaniowego pozbawionego zarówno społecznych,  
jak i prywatnych mieszkań na wynajem, będzie wysoka bariera mobilności społeczeństw 
postsocjalistycznych. będzie ona tym większa, im mniej dostępne będzie finansowanie 
inwestycji mieszkaniowych (lis 2008, lis 2009b).

3. Organizacje budownictwa społecznego w Holandii
organizacje budownictwa społecznego w Holandii (tzw. „woningcorporaties” dalej 

„wocos”) są podmiotami działającymi nie dla zysku (z ang. not-for-profit). Celem „wocos” 
jest nabywanie, budowa i wynajmowanie mieszkań przede wszystkim dla grup wrażli-
wych. organizacje te są zaangażowane również w budowę i wynajem apartamentów  
o wyższej niż w zasobie społecznym wartości rynkowej, budowę mieszkań na sprze-
daż, budowę i wynajem budynków użyteczności publicznej, budynków komercyjnych, 
tworzenie i utrzymanie parków i lokalnej infrastruktury. organizacje te świadczą również 
usługi społeczne takie jak udzielanie pomocy rodzinom w problemach (tzw. family co-
aching), porady finansowe dla gospodarstw domowych, integracja imigrantów. 

spośród 7,1 miliona mieszkań w Holandii 33% (2,4 mln) należy do organizacji bu-
downictwa społecznego. W segmencie mieszkań na wynajem kluczową rolę również 
odgrywają „wocos” z około 77% udziałem w rynku. W segmencie mieszkań własno-
ściowych udział organizacji budownictwa społecznego wynosi około 14% według stanu  
na koniec 2007 r. Należy dodać, że 98% tego zasobu mieszkaniowego jest regulowana 
w zakresie stawek czynszu za najem. Wocos są praktycznie monopolistami w zakresie 
wynajmowania ośrodków kultury, domów młodzieżowych, hal sportowych, itp. 

W większości organizacje budownictwa społecznego w Holandii funkcjonują na za-
sadach fundacji. rada nadzorcza fundacji wyznacza zarząd fundacji. inną możliwą for-
mą prawną jest stowarzyszenie. zarząd wybierany jest przez członków stowarzyszenia. 
obie formy organizacyjne zakładają brak bezpośredniej ingerencji państwa a jedynie 
kontrolę zgodności działalności z interesem publicznym poprzez regulacje prawne. po-
nadto, minister ds. mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad organizacjami budownictwa 
społecznego, z możliwością uchylenia licencji na prowadzenie działalności w przypadku 
niezgodności podjętych działań z ustalonymi regułami. 

organizacje budownictwa społecznego w Holandii otrzymują pomoc od państwa po-
przez gwarancje udzielane za pośrednictwem gwarancyjnego Funduszu budownictwa 
społecznego (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dalej WSW), Centralnego Funduszu 
Mieszkaniowego (Centraal Fonds Volkshuisvesting, dalej CFV), władz lokalnych oraz Ho-
lenderskiego banku miejskiego (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, w skrócie BNG). 

Fundusz WsW udziela gwarancji instytucjom finansowym udzielającym kredytów or-
ganizacjom mieszkaniowym (412 zarejestrowane podmioty na koniec 2009 r.) realizują-
cym społeczne inwestycje mieszkaniowe. Dzięki takim gwarancjom organizacje te mogą 
uzyskać kredyty na preferencyjnych warunkach. gwarancje WsW otrzymują wysokie 
ratingi, tj. aaa i aaa według standard & poor’s i moody’s investors service. W 2009 r. 
udzielone kredyty z gwarancją WsW wyniosły 9,8 mld euro. szacuje się, że korzyści 
organizacji budownictwa społecznego z tytułu niższych kosztów finansowania wynoszą 
około 300 mln euro rocznie. 
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organizacje budownictwa społecznego w Holandii otrzymują wsparcie z centralne-
go funduszu CFV. „Wocos” mogą pozyskać od funduszu bezpośredni grant na finan-
sowanie określonego projektu mieszkaniowego lub zaciągnąć pożyczkę w przypadku 
problemów finansowych. Źródłem finansowania funduszu CFV są środki pochodzące  
ze wszystkich organizacji budownictwa społecznego. tym samym CFV pełni w zasadzie 
rolę redystrybucyjną. 

Władze lokalne mogą sprzedać grunt stanowiący jej własność organizacjom budow-
nictwa społecznego po cenie niższej niż jej wartość rynkowa. ta forma wsparcia jest 
możliwa wyłącznie w związku z realizacją przez „wocos” określonego projektu inwesty-
cyjnego, który jest zgodny z założeniami polityki władz lokalnych. 

organizacje budownictwa społecznego mogą skorzystać z kredytu udzielonego 
przez publiczną instytucję finansową jaką jest Holenderski bank miejski bNg. bank ten 
udziela kredytów wyłącznie organizacjom publicznym i „wocos”.

4. Pomoc państwa dla organizacji budownictwa społecznego w Holandii  
jako przedmiot sporu rządu holenderskiego z Komisją Europejską

W dniu 14 lipca 2005 r. komisja europejska zwróciła się do rządu holenderskie-
go w sprawie niezgodności narodowego systemu wspierania organizacji budownictwa 
społecznego (tzw. „woningcorporaties”, dalej „wocos”) z unijnymi zasadami udzielania 
pomocy ze środków publicznych i naruszenia tym samym reguł Wspólnego rynku. 

W wyniku narodowej debaty dotyczącej społecznej polityki mieszkaniowej w Holandii 
w latach 2006-2009 do komisji europejskiej wpłynęły dodatkowe skargi od stowarzy-
szenia inwestorów instytucjonalnych (w skrócie iVbN) oraz od inwestorów prywatnych. 
skargi dotyczyły następujących kwestii:

- organizacje budownictwa społecznego budują mieszkania na wynajem dla zamoż-
niejszej części społeczeństwa a nie tylko dla grup wrażliwych. organizacje te otrzy-
mują pomoc państwa a prywatni inwestorzy takiej pomocy nie mają, przy czym obie 
grupy podmiotów zaczynają rywalizować w tym samym segmencie rynku,

- organizacje budownictwa społecznego sztucznie klasyfikują mieszkania jako za-
sób społeczny poprzez ustalanie czynszów poniżej progu zdefiniowanego w prawie 
holenderskim jako maksymalny czynsz w zasobie społecznym, chociaż faktycznie 
czynsz rynkowy byłby wyższy,

- organizacje budownictwa społecznego budują mieszkania nie tylko na wynajem, 
ale także na własność,

- w zakresie dostarczenia zasobu społecznego tylko organizacje budownictwa spo-
łecznego są uprawnione do otrzymania pomocy państwa (eC 2009). 

W celu spełnienia wymogu zgodności z unijnymi zasadami pomocy państwa komisja 
europejska zaproponowała rządowi holenderskiemu następujące działania. po pierw-
sze, ograniczenie budownictwa społecznego do jasno zdefiniowanych grup wrażliwych, 
zdefiniowanych według kryterium dochodowego. po drugie, odłączenie działalności ko-
mercyjnej organizacji budownictwa społecznego ze sfery budownictwa społecznego.  
po trzecie, oferta budownictwa społecznego realizowanego przez „wocos” powinna  
być dostosowana do popytu zgłaszanego przez grupy wrażliwe (eC 2009). 
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rząd holenderski zobowiązał się w dniu 3 grudnia 2009 r. do zmiany zasad funkcjo-
nowania organizacji budownictwa społecznego. zakłada się, że pomimo licznych prote-
stów, zmiany zostaną wdrożone do holenderskiego systemu mieszkaniowego w latach 
2010-2011 (Cecodhas 2010). po pierwsze, za grupy wrażliwe uznano osoby, których 
dochód brutto nie przekracza 33 tys. euro rocznie przy minimalnej płacy w Holandii  
na poziomie około 17 tys. euro rocznie w 2010 r. (eurostat 2010, eC 2010). szacuje się, 
że tak ustalony limit obejmuje około 43% populacji (eC 2009). po drugie, maksymalny 
czynsz w budownictwie społecznym ma wynosić 648 euro miesięcznie. taki pułap za-
pewni, że 90% mieszkań wynajmowanych przez „wocos” trafi do grupy spełniającej kry-
terium dochodowe a pozostałe 10% do osób, które pomimo wyższych zarobków należą 
do grupy docelowej (np. rodziny wielodzietne). W przypadku, gdy któraś z organizacji 
budownictwa społecznego nie wypełni zasady alokacji 90% mieszkań dla grup o od-
powiednich dochodach, z powodu nagłego załamania popytu na rynku nieruchomości, 
może wyjątkowo alokować więcej niż 10% mieszkań dla osób spoza grupy docelowej. 
Niemniej jednak, w takim przypadku „wocos” nie będą miały prawa do wsparcia państwa 
poprzez fundusze WsW ani CFV.

Dostosowanie rządu holenderskiego do wskazań komisji europejskiej spowodowało 
liczne protesty w samej Holandii, ale także w środowiskach związanych ze sferą miesz-
kalnictwa w pozostałych krajach Unii europejskiej (np. organizacja Cecodhas Europe). 
W dniu 30 kwietnia 2010 r. 133 holenderskie organizacje budownictwa społecznego 
wyraziły oficjalny sprzeciw wobec planowanych zmian systemowych. zdaniem prote-
stujących decyzja komisji europejskiej spowoduje wykluczenie około pół miliona go-
spodarstw domowych o średnich dochodach ze społecznego zasobu mieszkaniowego 
(Cecodhas 2010). tym samym istnieje zagrożenie, że ta część społeczeństwa znajdzie 
się w luce pomiędzy wynajmem a własnością zasobu mieszkaniowego, przy średniej 
cenie za mieszkanie własnościowe na poziomie 209.000 euro. ponadto alokacja według 
kryterium dochodowego spowoduje lokalizację określonych grup społeczeństwa w jed-
nym miejscu, co wyraźnie przyczynia się do segregacji społecznej. 

5. Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej dla społecznej polityki mieszkaniowej  
w Polsce

interwencja komisji europejskiej w sferze pomocy państwa dla organizacji budow-
nictwa społecznego w Holandii tworzy ograniczenia dla prowadzenia społecznej polityki 
mieszkaniowej, wyłączając w zasadzie z użytku koncepcje uniwersalnej polityki miesz-
kaniowej we wszystkich państwach Unii europejskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na sposób funkcjonowania organizacji budownictwa społecznego na rynku mieszkanio-
wym. zgodnie z logiką uzasadnienia komisji europejskiej docelowym rozwiązaniem jest 
segmentacja rynku mieszkaniowego, w którym organizacje budownictwa społecznego 
działają w innym segmencie rynku niż instytucje prywatne, w tym deweloperzy. takie 
podejście, budzące ogromne kontrowersje merytoryczne, nawiązuje w sposób oczywi-
sty do selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej jako docelowej koncepcji prowa-
dzenia polityki mieszkaniowej w krajach Unii europejskiej. 

zgodnie z przytoczoną wcześniej klasyfikacją l. ghekière, polska odzwiercie-
dla koncepcję selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej w wariancie ogólnym,  
co jest akurat zgodne z narzuconym przez Unię europejską sposobem rozwoju sfery 



75

mieszkaniowej. Niemniej jednak wydaje się, że takie przyporządkowanie należy trak-
tować raczej w kategoriach normatywnych, obrazujących postulowany kształt polskiej 
polityki mieszkaniowej. W polsce nie zostały wdrożone kompleksowe rozwiązania  
w zakresie polityki mieszkaniowej. Należy podkreślić, że w ostatnich latach pojawiły się 
opracowania dotyczące propozycji zmian w sferze mieszkaniowej. W tym kontekście 
szczególnie istotne wydają się następujące dokumenty:

1) Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, spo-
łecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Mini-
sterstwo infrastruktury, 29.04.2010 r., 

2) Założenia polityki mieszkaniowej państwa, komitet XX jubileuszowej konferencji 
spalskiej, 15.03.2010 r., 

3) Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego w Polsce - proponowane 
rozwiązania, ministerstwo infrastruktury, listopad 2009 r., 

4) brzeski W. j., Chiquier l., Dübel H.j., taffin C., Residential Rental Markets  
in Poland, TBS Review, Final Report, World bank, advisory services for the min-
istry of infrastructure, kwiecień 2009 r.

Celem tego opracowania nie jest kompleksowe ustosunkowanie się do powyższych 
propozycji zmian a jedynie próba odpowiedzi na pytanie, czy proponowane rozwiązania 
uwzględniają specyfikę zasad wolnej konkurencji na Wspólnym rynku. 

W warstwie teoretycznej wskazuje się, że każda koncepcja społecznej polityki miesz-
kaniowej powinna zawierać co najmniej trzy podstawowe zadania, takie jak: 

1) określanie zasad alokacji i dostępu do społecznego zasobu mieszkaniowego, 

2) oszacowanie zdolności gospodarstw domowych do nabycia/najmu mieszkań  
w budownictwie społecznym, 

3) ustalenie zakresu ochrony prawnej lokatorów i właścicieli społecznego zasobu 
mieszkaniowego (lis 2008). 

W odniesieniu do rozważanej kwestii wydaje się uzasadnionym odniesienie wyłącz-
nie do pierwszego zadania społecznej polityki mieszkaniowej i zakresu jego realizacji  
w przedstawionych projektach zmian.

W założeniach projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, spo-
łecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zakłada 
się, że w odniesieniu do wynajmu lokali mieszkalnych w społecznym zasobie miesz-
kań czynszowych powinno zostać wprowadzone między innymi kryterium dostępności 
dochodowej zasobów, w tym możliwość weryfikacji dochodów najemcy lokalu miesz-
kalnego. proponowana w założeniach delegacja na poziom lokalny zadań związanych  
z określaniem kryteriów dochodowych, jakie powinny spełniać gospodarstwa upraw-
nione do nawiązania stosunku najmu mieszkania społecznego, będzie podlegała 
ograniczeniom ustawowym, wyznaczając pod względem dochodów najemcy maksy-
malny pułap dochodowy. zakłada się, że społeczny zasób mieszkaniowy na wynajem  
o regulowanym czynszu powinien obejmować gospodarstwa domowe mieszczące się 
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w dolnych trzech grupach decylowych rozkładu dochodów4. Do gospodarstw domowych  
o zarobkach plasujących je w iV–Vi grupie decylowej, powinien być adresowany system 
umożliwiający docelowe nabycie własnego mieszkania. pozostałe gospodarstwa domo-
we, znajdujące się w grupie decylowej Vii–X, powinny trafiać na prywatny rynek najmu 
lub na rynek komercyjnych mieszkań własnościowych. 

zgodnie ze stanowiskiem komisji europejskiej segmentacja dochodowa powinna 
umożliwić przestrzeganie reguł udzielania pomocy publicznej. organizacje budownictwa 
społecznego nie będą konkurować z inwestorami prywatnymi, gdyż ci ostatni będą dzia-
łać w trzech najwyższych decylach struktury wynagrodzeń gospodarstw domowych. 

W tym miejscu należy podkreślić, że zasady alokacji społecznego zasobu miesz-
kaniowego na podstawie kryterium uzyskiwanego dochodu nie zawsze stanowią od-
zwierciedlenie „pilnych” potrzeb mieszkaniowych. kategorie koncepcyjne braku domu 
wprowadzone przez europejską Federację Narodowych organizacji pracujących  
na rzecz ludzi bezdomnych (dalej Feantsa) nie będą zawsze wychwycone przez kryte-
rium dochodowe, które wykazuje stosunkowo wysoką zmienność i trudność ekstrapola-
cji5. sytuacja taka może spowodować pominięcie tych jednostek, które mają poważne 
problemy mieszkaniowe przy dochodach na przykład na poziomie mediany dla całej 
populacji, kiedy stopa relatywnego ubóstwa jest odnoszona do poziomu 60% mediany6. 
W przypadku proponowanych rozwiązań mechanizm alokacji według kryterium docho-
du będzie dotyczył znacznej części populacji - około sześciu decyli - pozostawiając tym 
samym wiele subiektywności dla selekcji lokatorów przez organizacje budownictwa spo-
łecznego i tym samym zwiększając ryzyko pozostawienia poza pomocą państwa osób 
najbardziej potrzebujących (szerzej lis 2010).

projekty zmian w sferze mieszkalnictwa zakładają, że część społecznego budow-
nictwa mieszkaniowego na wynajem będzie opierała się na partycypacji przyszłego na-
jemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego z docelowym przeniesieniem własności  
na najemcę. głównym celem tego rozwiązania ma być poszerzenie zakresu działalności 
towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych, które angażując 
się w sgm umożliwią nabywanie lokali grupie obywateli nie posiadających odpowiedniej 
zdolności kredytowej, a osiągającej dochody na tyle wysokie i stabilne, by systematycz-

4 podstawowe założenie do konstrukcji struktury decylowej wynagrodzeń gospodarstw domowych to,  
że oferta mieszkaniowa adresowana jest do 2-osobowego gospodarstwa domowego, w ramach którego 
obie osoby pracują. 

5 FeaNtsa opracowała typologię bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego nazywaną etHos. 
punktem wyjścia dla typologii etHos jest założenie, że istnieją trzy domeny, które konstytuują „dom 
”. brak którejś z domen oznacza bezdomność. posiadanie domu oznacza posiadanie odpowiednie-
go schronienia (przestrzeni) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (domena fizyczna),  
w którym można zachować prywatność i czerpać satysfakcję z relacji społecznych (domena społeczna) 
i do którego zajmowania posiada się tytuł prawny (domena prawna). Wykluczenie z jednej lub kilku 
domen wyznacza cztery podstawowe kategorie koncepcyjne, które należy rozumieć jako brak domu, 
tj. brak dachu nad głową, brak mieszkania, niezabezpieczone mieszkanie oraz nieodpowiednie miesz-
kanie.

6 Według przyjętej przez eurostat metodologii, za zagrożone ubóstwem uważa się osoby żyjące w go-
spodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej  
na poziomie 60% mediany. przyjęto zatem relatywne podejście do pomiaru ubóstwa, gdyż próg ubó-
stwa powiązany jest ze standardem życia w poszczególnych krajach. W polsce wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem relatywnym był taki, jak średnia dla 27 krajów Unii europejskiej i wyniósł 17% w 2007 r. Źró-
dło: eUrostat 2010. 
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nie spłacać koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego. pomimo sformułowania wyraźnego 
celu wprowadzenia programu sgm, projekt zmian zakłada, że podmiotem odpowie-
dzialnym za budowanie budynków, a następnie wynajmowanie lokali z przyrzeczeniem 
docelowego przeniesienia ich własności (tzw. formuła społecznych grup mieszkanio-
wych, w skrócie sgm) może być każdy inwestor prowadzący działalność w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego. tym samym odnosząc się do decyzji komisji europejskiej 
proponowana formuła społecznych grup mieszkaniowych nie powinna spowodować na-
ruszenia reguł konkurencji. W projekcie nie ograniczono bowiem zakresu podmiotowe-
go inwestorów do wybranych form organizacyjno-prawnych. ponadto, w projekcie zakła-
da się między innymi wsparcie państwa dla rozwiązania sgm poprzez przekazywanie 
przez gminę lub skarb państwa, w trybie bezprzetargowym, gruntu na rzecz inwestora, 
przy założeniu, że spłata należności za udział w gruncie, następować będzie na eta-
pie przenoszenia własności lokalu. powstaje jednak pytanie o kryteria wyboru inwesto-
rów, spośród grupy inwestorów działających w formule sgm, którym władze centralne  
lub lokalne przekażą tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 

6. Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę, że stanowisko komisji europejskiej  

w sprawie holenderskich organizacji budownictwa społecznego tworzy istotne ograni-
czenie w realizacji uniwersalnej koncepcji społecznej polityki mieszkaniowej. zgodnie  
z klasyfikacją l. ghekière koncepcja uniwersalna stanowiła podstawę systemu miesz-
kalnictwa w Holandii, szwecji i Danii. 

Wymuszone przez komisję europejską zmiany w holenderskim budownictwie spo-
łecznym nawiązują do koncepcji selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej, w której 
dochody gospodarstw domowych stanowią główne kryterium alokacji zasobu społecz-
nego. Nawiązując do tytułu niniejszego opracowania należy podkreślić, że w obliczu 
uwarunkowań jakie tworzy między innymi Unia europejska, kraje członkowskie będą 
zmuszone dążyć do selektywnej społecznej polityki mieszkaniowej. 

Należy zaznaczyć, że pojawiające się w polsce projekty zmian w społecznej polityce 
mieszkaniowej nie powinny budzić zastrzeżeń komisji europejskiej. Wynika to z faktu, 
że kształt społecznej polityki mieszkaniowej w polsce nawiązuje już do koncepcji selek-
tywnej. Należy przypomnieć, że zasób mieszkaniowy w polsce, który mógłby służyć ce-
lom społecznym, stanowi około 15% zasobu ogółem (stan na Xii 2007 r.). Wartość ta nie 
odbiega od średniej krajów europy zachodniej i jest znacznie wyższa niż w pozostałych 
krajach europy Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Czech. Niestety, stosunkowo liczny 
zasób mieszkaniowy nie jest wynikiem bieżącej polityki mieszkaniowej, która dysponuje 
znacznie mniejszymi środkami finansowymi (0,14 % pkb plus budżety władz lokalnych) 
niż wynosi średnia dla krajów europy zachodniej (0,6% pkb), a nawet dla krajów eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich (0,25% pkb). ponadto zasób ten 
podlega bardzo dynamicznemu procesowi prywatyzacji. Dlatego wydaje się niezbęd-
ne stworzenie kompleksowej społecznej polityki mieszkaniowej a każdy projekt zmian  
w tym zakresie powinien stanowić przedmiot szerokiej dyskusji publicznej. propono-
wana segmentacja rynku mieszkaniowego i dostosowanie instrumentów uwzględniają 
uwarunkowania Wspólnego rynku. 



78

odrębnym obszarem dyskusji pozostaje chociażby zastosowanie kryterium docho-
dowego jako kryterium decydującego o wejściu, bądź wykluczeniu z zasobu mieszka-
niowego (lis 2010). ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na sposób finansowania 
proponowanych rozwiązań, które wymagają stworzenia mechanizmów opartych o ry-
nek kapitałowy i ich wykorzystania dla celów społecznej polityki mieszkaniowej (szerzej  
lis 2009a).

dr Piotr Lis, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu oraz rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia państwowe w zakresie szacowania 
nieruchomości. Autor książki pt. Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkanio-
wych oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących polityki mieszkaniowej, w szczególności mecha-
nizmów finansowania sfery mieszkaniowej. Obecnie realizuje samodzielny projekt naukowo-ba-
dawczy pt. Analiza i ocena mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu 
i kryzysu gospodarczego (finansowego). Wnioski dla Polski w ramach grantu z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

Bibligrafia:
1. andrzejewski a., 1987, polityka mieszkaniowa, Wydanie 3 zmienione, Warszawa.

2. bengtsson bo, 2004, the right to housing in universal and selective housing regimes, eNHr 
Conference, Cambridge, United kingdom.

3. bengtsson bo, Housing as a social right: implications for Welfare state theory, “scandina-
vian political studies”, 2001, no 24.

4. brzeski W. j., Chiquier l., Dübel H.j., taffin C., 2009, residential rental markets in poland, 
tbs review, Final report, World bank, advisory services for the ministry of infrastructure. 

5. Cecodhas, Housing and the european Union policy, exchange, Current issues and Future 
Challenges, Special Edition, No 7, Spring �007. 

6. Cecodhas, 2010, Half a million households in the Netherlands excluded?, http://www.ceco-
dhas.org

7. Czischke D., �005, Social Housing in the EU, Report to the European Commission, CECO-
DHas, brussels.

8. Czischke D., pittini a., 2007, Housing europe 2007. review of social, co-operative and public 
housing in the �7 EU members states, CECODHAS, European Social Housing Observatory, 
brussels (belgium).

9. Dworańczyk g., korniłowicz j., Uchman b., żelawski t., Informacje o mieszkalnictwie. Wynik 
monitoringu za 2007 r., zespół zasobów mieszkaniowych, instytut rozwoju miast, kraków 
�008.

10. european Commission, 2009, state aid No e 2/2005 and N 642/2009 – the Netherlands. 
existing and special project aid to housing corporations, brussels, 15.12.2009 r., C (2009) 
9963 final.

��. European Commission, �009, State aid: Commission approves changes in Dutch social ho-
using system, ip/09/1928, brussels. 



79

12. eurostat, 2010, Combating poverty and social exclusion 2010 edition, a statistical portrait of 
the European Union �0�0. 

13. Feantsa, 2007, policy statement, How to allocate social housing the urgency of the housing 
need of applicants should prevail. 

14. Federcasa, italian Housing Federation, 2006, Housing statistics in the european Union 
2005/06, rome. 

15. ghekière l., 2007, le développement du logement social dans l’Union européenne. Quand 
l’intérêt général rencontre l’intérêt communautaire, CeCoDHas-UsH-Dexia. Dexia editions, 
paris 2007 w: D. Czischke, a. pittini, Housing europe 2007. review of social, co-operative 
and public housing in the �7 EU members states, CECODHAS, European Social Housing 
observatory, brussels (belgium). 

16. ghekière l., 2009, institutional mechanism and social housing finance: a european com-
parative perspective in: Financing social housing. after the economic crisis, CeCoDHas 
seminar, brussels. 

17. komisja europejska, 2005, Decyzja komisji europejskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w spra-
wie stosowania art. 86 ust. 2 traktatu We do pomocy państwa w formie rekompensaty  
z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym  
do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, notyfikowana 
jako dokument nr C (2005) 2673. 

18. lis p., 2008, polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydaw-
nictwo C.H. beck, Warszawa. 

19. lis p., 2009a, Wyzwania dla polskiego systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych,  
w: budowa i utrzymanie domów mieszkalnych, miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kry-
zysu gospodarczego, referaty XX jubileuszowej konferencji spalskiej, polski związek in-
żynierów i techników budownictwa, oddział Warszawski, polskie towarzystwo mieszkanio-
we. 

20. lis p., 2009b, privatization of the housing stock in poland - a chance for or limitation of social 
housing policy?, in: privatization in poland and formation of european social order, edited 
by janusz j. tomidajewicz, the poznan society for the advancement of the arts and sci-
ences, poznan.

21. lis p., 2010, w druku, Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

22. lujanen m., 2003, the role of social housing in housing policies, w: Workshop on social 
housing, United Nations, economic Commission For europe, praga. 

23. ministerstwo infrastruktury, 2009, kierunki reformy systemu budownictwa społecznego  
w polsce - proponowane rozwiązania. 

24. ministerstwo infrastruktury, 2010, założenia projektu ustawy o społecznym zasobie miesz-
kań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, 

25. założenia polityki mieszkaniowej państwa, 2010, komitet XX jubileuszowej konferencji 
spalskiej. 



80



8�

Jacek Furga
ekspert kongresu budownictwa

przewodniczący komitetu ds. Finansowania Nieruchomości 
związku banków polskich 

REKOMENDACJA: 
POWSZECHNY SYSTEM OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWY 

FILAREM POLITYKI MIESZKANIOWEJ 

Rekomendacje Mieszkaniowe Związku Banków Polskich
związek banków polskich jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentu-

jąca interesy środowiska bankowego, działająca w interesie rozwoju gospodarczego 
polski, od wielu lat, na bieżąco analizuje sytuację w sektorze budownictwa mieszkanio-
wego. budownictwo mieszkaniowe jest bowiem jednym z najskuteczniejszych, pozy-
tywnie zweryfikowanych w praktyce wielu krajów, sposobów na wychodzenie z okresów 
dekoniunktury gospodarczej, a finansowanie tego rynku stanowi dla sektora bankowego 
istotną część biznesowej aktywności. 

zarząd związku banków polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął rekomendacje 
dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa miesz-
kaniowego. ich realizacja ma dookreślić rolę państwa we wspieraniu budownictwa 
mieszkaniowego, zapewnić długoterminowe refinansowanie kredytów hipotecznych  
oraz odbudować zaufanie pomiędzy uczestnikami obrotu nieruchomościami.

rekomendacje mają wesprzeć polski rząd i parlament w wypracowaniu komplekso-
wej polityki mieszkaniowej, stworzenie której jest postulatem wielu instytucji i organizacji 
zajmujących się sektorem mieszkaniowym w polsce. Niestety na wielu forach dyskusyj-
nych poświęconych problematyce mieszkaniowej i roli państwa w jej kreowaniu, docho-
dzi do zderzenia reprezentowanej przez rząd koncepcji ograniczonego, segmentowego 
interwencjonizmu państwa ze zgłaszanymi przez specjalistów i ekspertów mieszkalnic-
twa postulatami wzmocnienia roli państwa i wzięcia większej odpowiedzialności za wa-
runki życia obywateli zgodnie z zapisami konstytucji i obowiązującymi polskę dokumen-
tami międzynarodowymi.

Uchwalona przez sejm rp w dniu 19 lutego 2010 roku rezolucja zobowiązująca 
rząd do przedłożenia w terminie do 30 czerwca 2010 roku programu rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego na lata 2010–2020 stworzyła okazję do włączenia się związku 
banków polskich w proces wypracowywania takiego programu. 

Niezbędnym elementem a jednocześnie warunkiem powodzenia realizacji naro-
dowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest zaangażowanie w jego 
realizację gospodarstw domowych poprzez kumulowanie prywatnych oszczędności 
i stymulowanie skłonności do wieloletniego, systematycznego oszczędzania na cele 
mieszkaniowe. 
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Aktywna rola państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego 
zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych i dążenie do ciągłej 

ich poprawy powinno leżeć w gestii samych zainteresowanych. żadne państwo  
nie jest w stanie zagwarantować mieszkania wszystkim swoim obywatelom. może 
natomiast i powinno stwarzać odpowiednie mechanizmy i formy pomocy finansowej, 
aby maksymalnie poszerzać krąg tych, którzy sami będą rozwiązywać swoje proble-
my mieszkaniowe. Budownictwo mieszkaniowe stanowi bowiem per saldo źródło 
dochodów budżetowych. Dlatego też każdą formę wsparcia budownictwa mieszka-
niowego skutkującą wzrostem nakładów kierowanych, czy to na nowe budownictwo, 
rozbudowę istniejącego zasobu, jak również na prace remontowe, należy traktować  
jako inwestycję, a nie subwencję. problemu mieszkalnictwa nie daje się bowiem rozwią-
zać bez aktywnej polityki i finansowego zaangażowania państwa. Niestety, w dokumen-
tach i programach rządowych trudno doszukać się zapisów świadczących o dostrze-
ganiu roli, jaką budownictwo mieszkaniowe może odegrać w rozwoju gospodarczym 
polski. 

mocne wsparcie finansowe mieszkalnictwa państwach europy zachodniej ma swo-
je źródło w pełnym zrozumieniu, że wpływy z podatków do budżetu przy rozwijającym 
się budownictwie mieszkaniowym zawsze przewyższają nakłady poniesione z budżetu  
na ten rozwój. zaspokajanie popytu mieszkaniowego przynosi więc konkretne korzyści  
i jest to najlepszy z możliwych interesów gospodarki narodowej.

Niedoceniane budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe traktowane jest w polsce, począwszy od wejścia  

na ścieżkę transformacji gospodarczej, po macoszemu. od początku szermowano ha-
słami, że mieszkanie jak każde inne dobro powinno być traktowane jako towar i każ-
da ingerencja finansowa państwa stymulująca rynek mieszkaniowy jest niewskazana. 
Wycofanie się państwa z bezpośredniego finansowania i kredytowania budownictwa 
mieszkaniowego oraz urynkowienie sektora budownictwa mieszkaniowego spowodowa-
ły jego załamanie. pierwsza dekada okresu transformacji charakteryzowała się stagna-
cją i regresem w budownictwie mieszkaniowym. liczba oddawanych mieszkań spadła 
do poziomu z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wydatki budżetu na budownictwo 
mieszkaniowe były systematycznie obniżane z 2 % pkb w roku 1992 do 0,078 % pkb 
w roku �009. 

zgodnie z danymi statystycznymi gUs, wciąż brakuje ponad 1,8 mln mieszkań. po-
nadto około 10 % istniejących (i wciąż użytkowanych) starych zasobów mieszkaniowych 
kwalifikuje się do wyburzenia lub generalnego remontu.

Wysoki potencjał sektora budowlanego, rozwijającego się dynamicznie od 2004 roku 
w tempie sięgającym 16 % rocznie, powinien zostać wykorzystany dla dalszego rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego jako sposób na wyjście polski z kryzysu. budownictwo 
jest bowiem najlepszym remedium na podstawowy objaw kryzysu – bezrobocie. 

Specyfika finansowania budownictwa mieszkaniowego
mieszkanie jest dobrem charakteryzującym się dwiema sprzecznymi względem 

siebie cechami. jest dobrem pierwszej potrzeby, a jednocześnie dobrem bardzo 
drogim. Dla pokonania tej sprzeczności również w krajach gospodarki rynkowej sto-
suje się od dziesiątek lat szereg specjalnych rozwiązań instytucjonalno-prawnych,  
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których przedmiotem działania jest kredyt mieszkaniowy. W wielu krajach ze względów 
politycznych  społecznych państwo prowadzi politykę interwencjonizmu zarówno po-
przez ograniczanie udziałów wydatków na mieszkania w budżetach rodzinnych poprzez 
wprowadzanie czynszu regulowanego, jak również poprzez pobudzanie popytu np. po-
przez system ulg budowlanych lub premiowanie oszczędzania na cele mieszkaniowe. 

oczywiście każda forma interwencjonizmu narusza równowagę popytu i podaży  
na rynku nieruchomości mieszkaniowych. istotnym dla rynku jest, aby forma interwencjo-
nizmu nie miała charakteru akcyjnego, by była czytelna, długoterminowa i wiarygodna, 
aby nie dezorganizowała rynku nieruchomości mieszkaniowych. takie warunki spełnia 
system docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. sygnał systemu docelowe-
go oszczędzania jest czytelny dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości miesz-
kaniowych – pomoc państwa mobilizuje oszczędności gospodarstw domowych, trwa-
le podnosząc poziom popytu, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.  
tak forma interwencjonizmu nie tylko nie dezorganizuje rynku nieruchomości mieszka-
niowych, ale wręcz zwiększa jego aktywność. 

Oszczędzanie 
oszczędzanie nie jest naszą mocną stroną. z przeprowadzonych na zlecenie Funda-

cji kronenberga badań ośrodka pentor wynika, że polacy nie potrafią regularnie oszczę-
dzać. zdecydowana większość z nas (56%) wszystkie dochody przeznacza na życie  
i bieżące potrzeby, 34% odkłada „coś” w ciągu roku. tylko 7% badanych deklarowało 
regularne odkładanie oszczędności. 

skłonność do oszczędzania zależy nie tylko od dochodów, ale też od wykształcenia, 
od wpływu otoczenia, od nawyków… W polskich realiach nie sprawdza się jednak nawet 
podstawowa teoria oszczędzania, że im więcej zarabiamy, tym więcej odkładamy. oka-
zuje się, że głód konsumpcji w polsce jest taki silny, że wzrost zarobków przekłada się 
na wzrost wydatków, a tym samym na podnoszenie standardu życia.

oczywiście trudno dziś polaków zachęcać do oszczędzania. tym bardziej instru-
menty zachęcające do oszczędzania muszą mieć wymierny i stabilny charakter,  
aby nie tylko edukowały, ale aby wyrabiały nawyk oszczędzania. oszczędzanie powinno 
być jednym z najważniejszych osobistych nawyków. Nie musi ono oznaczać odkłada-
nia co miesiąc dużych kwot pieniędzy, gdyż ważna jest systematyczność w odkładaniu 
nawet mniejszych sum oraz rozsądne planowanie wydatków. Nawet niewielka kwota 
odkładana co miesiąc po latach może przynieść całkiem spory kapitał.

o potrzebie i znaczeniu oszczędzania, mówi się ostatnio dużo w kontekście mijają-
cego kryzysu. Czas, aby również zacząć działać na rzecz pobudzenia polskich gospo-
darstw domowych do długoterminowego oszczędzania. Właśnie w konfrontacji z amery-
kańskim systemem finansowym po doświadczeniach wynikających z kryzysu subprime 
szczególnego znaczenia nabiera i zdobywa coraz większą popularność system docelo-
wego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Rekomendacja wspierania przez państwo długoterminowego oszczędzania  
na cele mieszkaniowe w formule kas oszczędnościowo-budowlanych

Uruchomienie w polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele miesz-
kaniowe w formule kas oszczędnościowo-budowlanych z instrumentem pomocy pań-
stwa dla oszczędzających w tym systemie jest jedną z rekomendacji mieszkaniowych 
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związku banków polskich. Dotychczasowe doświadczenia krajów europy Środkowow-
schodniej potwierdzają, że system ten jest w stanie zmobilizować imponujące kwoty 
prywatnych oszczędności na inwestycje mieszkaniowe. 

system docelowego oszczędzania zorientowany jest na wspomaganie rzetelnych 
przyzwyczajeń (oszczędzania, spłaty) oraz na dostarczanie małych, preferencyjnych, 
ale stosunkowo krótkoterminowych (w porównaniu do kredytów hipotecznych) kredytów 
po zakończeniu okresu oszczędzania. z drugiej strony jest źródłem środków własnych, 
niezbędnych do ubiegania się o kredyt hipoteczny. 

oszczędzanie w kasach budowlanych powinno być wzorem większości krajów euro-
pejskich promowane przez państwo w postaci premii budowlanej kierowanej do oszczę-
dzających i powiększającej ich wkład oszczędnościowy. Wypłacane obywatelom premie 
są jedynym, prostym do prognozowania kosztem budżetu wynikającym z uruchomienia  
i funkcjonowania systemu kas budowlanych. Doświadczenia innych krajów wykazują 
ponadto, że od 4–5 roku dodatkowe wpływy do budżetu, generowane przez finanso-
wane przez kasy budowlane inwestycje mieszkaniowe przewyższają wartość bieżącej 
pomocy państwa dla oszczędzających w kasach budowlanych. 

analizując efektywność i dynamikę funkcjonowania kas budowlanych w innych kra-
jach europy Środkowowschodniej należy oczekiwać, iż uruchomienie takiego systemu 
oszczędnościowo-kredytowego w polsce skutkować będzie:

• Wzbogaceniem polskiego sektora bankowego o kilka nowych krajowych banków 
specjalistycznych – kas oszczędnościowo-budowlanych;

• stworzeniem w sektorze bankowym, nowego efektywnego źródła refinansowania 
kredytów hipotecznych długoterminowymi oszczędnościami;

• Urozmaiceniem oferty bankowej o nowy produkt oszczędnościowy; 
• Uzupełnieniem rynku finansowania mieszkalnictwa kredytem o stałej stopie pro-

centowej;
• pobudzeniem gospodarstw domowych do systematycznego oszczędzania;
• poprawą bezpieczeństwa kredytowania hipotecznego poprzez poszerzanie grona 

potencjalnych kredytobiorców, dysponujących wkładem własnym zgromadzonym 
w kasach budowlanych;

• stworzeniem instytucji kumulowania drobnych oszczędności na cele mieszkanio-
we, możliwej do wykorzystania obsługi systemu oszczędzania na cele emerytal-
ne, edukacyjne i zdrowotne;

• możliwością kompleksowego rozwiązania problemu książeczek mieszkanio-
wych;

• zwielokrotnieniem środków finansowych na mieszkalnictwo, w tym zwłaszcza  
na cele remontowe i modernizacyjne. 

• zdecydowaną poprawą dostępności kredytowej dla gospodarstw domowych  
o niższych dochodach

• zdecydowanym i długoterminowym zwiększeniem liczby oddawanych rocznie 
nowo wybudowanych mieszkań.

System docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe
kasy budowlane są specjalistycznymi instytucjami bankowymi, których działalność 

polega głównie na przyjmowaniu na imienne rachunki docelowego oszczędzania sto-
sunkowo nisko oprocentowanych wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych  
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udzielaniu im ze zgromadzonych w ten sposób środków, po upływie określonego czasu 
i według specjalnego harmonogramu przydziału, również nisko oprocentowanych kredy-
tów na szeroko pojęte cele mieszkaniowe.

kasy budowlane opierają się na idei kolektywnej samopomocy finansowej osób 
dążących do poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej. idea ta wyrasta z przekonania,  
iż wspólne oszczędzanie na cele mieszkaniowe prowadzi do lepszych wyników  
niż oszczędzanie indywidualne. jedni wpłacają do kasy swoje oszczędności, z których 
udzielane są kredyty osobom oszczędzającym w kasie już przez dłuższy czas i spełnia-
jącym wszystkie warunki potrzebne do otrzymania kredytu. W kwocie otrzymanej przez 
klienta z kasy na realizację inwestycji mieszkaniowych stosunkowo duży udział stanowią 
środki własne(średnio na poziomie około 40%),co czyni system docelowego oszczę-
dzania na mieszkanie nieporównywalnie bezpieczniejszym instrumentem finansowania  
niż kredyty hipoteczne udzielane przez banki. tym bardziej, że te ostatnie oferowane są 
z reguły ze zmiennym oprocentowaniem, podczas gdy oprocentowanie kredytu z kasy 
budowlanej jest stałe i niezmienne przez cały okres spłaty.

system oszczędnościowo-kredytowy kasy budowlanej określany jest mianem „mini-
rynku kapitałowego”. Dzięki własnemu, niezależnemu systemowi refinansowania po-
przez wkłady oszczędnościowe, w dużym stopniu niezależnie od właściwego rynku ka-
pitałowego kasy budowlane gwarantują klientom:

• niskie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w walucie krajowej,
• niezmienność oprocentowania oszczędności oraz kredytu przez cały okres trwa-

nia umowy, 
• oprocentowanie w okresie oszczędzania, którego atrakcyjność zwiększana  

jest (we wszystkich krajach) poprzez pomoc państwa, w formie premii budowlanej 
dopłacanej corocznie na rachunek oszczędnościowy klienta.

kasy budowlane ze swoim specyficznym produktem, umową oszczędnościowo-kre-
dytową na cele mieszkaniowe, są niezbędnym uzupełnieniem sprawnie funkcjonujące-
go rynku usług finansowych. bardzo często kasy budowlane stanowią podstawowy filar 
systemów finansowania potrzeb mieszkaniowych.

kasy budowlane funkcjonują w praktycznie niezmienionej formie już od ponad 80 lat 
w Niemczech. Doświadczenia niemieckie, potwierdzające dużą rolę kas budowlanych 
w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego, zostały wykorzystane przez 
większość krajów europy Środkowo-Wschodniej.

Państwo wspiera oszczędzanie na cele mieszkaniowe
system docelowego oszczędzania wprowadza znaczącą zachętę w formie budże-

towej premii budowlanej, która zwiększa atrakcyjność uczestniczenia (oszczędzania)  
w systemie. Dodatkowe coroczne wpłaty państwowej premii budowlanej podnoszą stopę 
zwrotu z oszczędności nawet ponad poziom uzyskiwany w innych formach oszczędza-
nia i powodują wzrost zainteresowania oszczędzaniem, nawet u osób, które nie mają 
jeszcze sprecyzowanego celu mieszkaniowego i nie zamierzają występować o kredyt. 

pomoc państwa w postaci premii budowlanej kierowanej do oszczędzających 
i powiększającej ich wkład oszczędnościowy. premia budowlana, w przeciwień-
stwie do ulgi podatkowej, uzależnia rozmiary pomocy od indywidualnego finansowe-
go wysiłku oszczędzającego, powiększa przyszły kapitał inwestycyjny, ma działanie  
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antyinflacyjne oraz stymuluje postawy pro-oszczędnościowe. Należy raz jeszcze pod-
kreślić, że wypłacane obywatelom premie są jedynym, prostym do prognozowania 
kosztem budżetu wynikającym z uruchomienia i funkcjonowania systemu docelowego 
oszczędzania na cele mieszkaniowe. proponowany system nie wymaga ulg podatko-
wych dla kas budowlanych, kapitału dla ich uruchomienia, gwarancji skarbu państwa 
dla oszczędności gromadzonych w tym systemie, jak również nie zakłada korzystania 
z preferencyjnych środków publicznych dla regulowania płynności. premie budowlane 
zasilają fundusz kredytowy kas i służą wyłącznie realizowaniu jej podstawowej działal-
ności kredytowej. Doświadczenia innych krajów wykazują ponadto, że po kilku latach 
dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu zwiększonych inwestycji na rynku mieszkanio-
wym przewyższą wartość bieżącej pomocy państwa dla oszczędzających w kasach bu-
dowlanych.

popularność systemu docelowego oszczędzania w poszczególnych krajach obrazu-
je poniższe zestawienie : 

liczba mieszkań-
ców (mln)

liczba oszczędzają-
cych w kasach (mln) %

Austria 8,3 5,4 65 %

Czechy 10,3 5,6 54 %

Chorwacja 4,5 1,1 24 %

Niemcy 82,3 30,5 37 %

słowacja 5,4 1,2 22 %

Węgry 10,1 1,3 13 %

Rumunia 21,6 0,2 1 %

przez okres prawie 20 lat, które minęły od wejścia na drogę transformacji gospodar-
czej nie udało się w polsce zbudować powszechnego, efektywnego systemu finanso-
wania budownictwa mieszkaniowego powiązanego z rządowym programem wspierania 
przez państwo dochodzenia do własnych czterech ścian przez rodziny o średnich i niż-
szych dochodach. 

koniecznym rozwiązaniem stabilizującym rynek finansowania budownictwa miesz-
kaniowego, gwarantującym długoterminowe refinansowanie, jest podjęcie próby uru-
chomienia w polsce systemu docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe – kas 
budowlanych, tym bardziej, że rozwiązanie legislacyjne – Ustawa z dnia 05.06.1997 
roku o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędza-
nia na cele mieszkaniowe – zostało wypracowanego już ponad 13 lat temu. Formu-
ła funkcjonowania kas budowlanych, skuteczność, bezpieczeństwo oraz – co najważ-
niejsze – płynność systemu oszczędnościowo-kredytowego potwierdziła się również  
w okresie obecnego kryzysu. efektywność finansowania budownictwa mieszkaniowe-
go, sprawność i przejrzystość zarządzania środkami wspierania przez państwo oszczę-
dzających na cele mieszkaniowe, a przede wszystkim bezpieczeństwo samych klien-
tów kas budowlanych przez ostatnie ponad 80 lat w Niemczech i w austrii sprawiły,  
że w obu tych krajach instytucje kas budowlanych są włączone w proces kumulowania 
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oszczędności gospodarstw domowych również na cele emerytalne oraz edukacyjne, 
oczywiście również przy finansowym wsparciu państwa dla oszczędzających. Nega-
tywne skojarzenia z dawnymi książeczkami mieszkaniowymi oraz najświeższa historia 
z kasami mieszkaniowymi nie pomogą w tworzeniu takiego systemu długoterminowego 
oszczędzania, niezbędne będzie zaangażowanie w ten system instrumentów finanso-
wego wsparcia ze strony państwa. odbudowa zaufania do systematycznego oszczę-
dzania na mieszkania będzie trudna, ale nie ma możliwości bezpiecznego mieszka-
niowego długoterminowego rozwoju budownictwa mieszkaniowego bez masowych kas 
budowlanych wzorowanych na doświadczeniach europejskich.

Jacek Furga. Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983)  
oraz studiów podyplomowych Wielostronnych Stosunków Międzynarodowych na Akademii Nauk 
Społecznych (1988-89), Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Pieniądz i Bankowość na Uni-
wersytecie Warszawskim (1992-93). Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
w spółkach Skarbu Państwa w 1997r. W roku 2007 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Odbył kilkumiesięczne staże zawodowe w kilku specjalistycznych instytucjach bankowych  
w Niemczech. Ekspert rynku finansowania nieruchomości i wieloletni manager sektora bankowe-
go.Od maja 2006 roku jest Wiceprezesem Zarządu Centrum Prawa Bankowego i informacji przy 
Związku Banków Polskich, odpowiedzialnym za rozwój bazy danych i Systemu Analiz i Monitoro-
wania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON.
W styczniu 2009 roku został wybrany na funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania 
Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.
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Jerzy Krzekotowski
ekspert kongresu budownictwa

OCENA PORZĄDKU PRAWNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ

istotne znaczenie dla gospodarki mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami  
o funkcjach mieszkalnych mają regulacje prawne definiujące nieruchomości mieszkal-
ne. regulacje te tworzone są głównie na potrzeby nieruchomości mieszczących wiele 
lokali mieszkalnych, gdzie należy uwzględniać potrzeby i interesy wielu osób i gdzie 
mogą występować złożone stosunku międzyludzkie.

Wszystko to ujęte w ramy prawne wpływa bezpośrednio na sposób zarządzania nie-
ruchomościami o funkcjach mieszkalnych. zarządzanie zaś wiąże się ściśle z utrzyma-
niem zasobów mieszkaniowych i gospodarką nieruchomościami.

istotne znaczenie dla zarządzania i utrzymania zasobów mieszkaniowych mają de-
finicje bądź ich brak: lokalu mieszkalnego, różnych typów lokali mieszkalnych, budyn-
ku mieszkalnego, zasobu mieszkaniowego oraz sprawy związane z lokalną polityką 
mieszkaniową. podstawowe znaczenia mają także tytuły prawne do lokali i związane  
z tym zasady zarządzania nieruchomością wspólną.

W zakresie podstawowych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych na pierwszym 
miejscu jest własność. jest ona podstawowym i najważniejszym prawem do rzeczy  
o najszerszym zakresie i najbogatszej treści. przepis art. 140 kodeksu cywilnego  
w następujący sposób określa treść własności: ”W granicach określonych przez usta-
wy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, ko-
rzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa,  
w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach 
może rozporządzać rzeczą.”.

kolejnym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, mającym znaczenie w sprawie 
zarządzania i utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz gospodarce nieruchomościa-
mi, jest najem lokalu mieszkalnego. przepis art. 659 kodeksu cywilnego w następu-
jący sposób definiuje pojęcie najmu: „przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje 
się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nie oznaczony, a na-
jemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być 
oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju”. ponadto w sprawie 
najmu lokali mieszkalnych istotne znaczenie ma ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). 

pozostałe dwa tytuły prawne do lokali mieszkalnych ważne w sprawie gospodarki 
mieszkaniowej, zarządzania i utrzymania zasobów mieszkaniowych to spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz zlikwidowane co do zasady spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu. 

zgodnie z art. 9 ust. 1–5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), „przez umowę o ustanowienie 
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spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się 
oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład 
mieszkaniowych oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione  
w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie prze-
chodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia 
między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej oso-
by albo do małżonków”. 

zgodnie zaś z art. 17(2) ust. 1 ustawy: „spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.  
jest ono ograniczonym prawem rzeczowym”.

pozostałe kilkanaście innych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego, ma już mniej-
sze znaczenie jeśli chodzi o sprawy gospodarki mieszkaniowej, zarządzania i utrzyma-
nia zasobów mieszkaniowych.

istotną dla sprawy gospodarki mieszkaniowej, zarządzania i utrzymania zasobów 
mieszkaniowych jest ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.  
z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), w której określono sposób ustanawiania odręb-
nej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa  
i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Omawiana ustawa stanowi lex specjalis w stosunku do Kodeksu cywilnego. Wynika 
to wprost z jej art. 1 ust. 2, odsyłającego w sprawach nieuregulowanych właśnie do ko-
deksu. przepisy kodeksu cywilnego mają więc zastosowanie m. in.: w zakresie współ-
własności odrębnych lokali, zrzeczenia się ich własności, sporów sąsiedzkich, zarządu 
nieruchomością wspólną, gdy liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest nie 
większa niż siedem. ponadto odrębna własność lokali podlega ochronie na zasadach 
określonych w art. 222 i nast. kodeksu cywilnego, a ich los prawny po śmierci właścicie-
la determinuje art. 922 i nast. tegoż kodeksu. 

Ustawa nie zawiera żadnych podmiotowych ograniczeń dotyczących dzielonych bu-
dynków. odrębną własność lokali można zatem ustanowić w budynkach należących  
do skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowe-
go, spółdzielni, innych osób prawnych, osób fizycznych itp. krąg osób uprawnionych  
do jej ustanawiania jest praktycznie nieograniczony. Wyjątek stanowi zakaz wyodręb-
niania lokali mieszkalnych w budynkach powstałych przy wykorzystaniu preferencyjnych 
kredytów udzielonych towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom 
mieszkaniowym ze środków krajowego Funduszu mieszkaniowego na budowę lokali 
na wynajem. zakaz ten wynika wprost z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 października  
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).
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Według ustawy nieograniczony jest również krąg nabywców odrębnych lokali. obej-
muje on wszelkie podmioty uprawnione do nabywania własności. Nie ma też limitowanej 
liczby lokali możliwych do nabycia przez jedną osobę. 

brak ograniczeń podmiotowych w ustawie nie oznacza jednak całkowitego ich nieistnie-
nia. obowiązuje w obecnym reżimie prawnym szereg ustaw szczególnych, dookreślających 
obrót lokalami należącymi do niektórych podmiotów. Wśród tych przepisów są m. in. prze-
pisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 marca  
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Nr 31, poz. 178 z późn. zm.).

Ustawa uznała samodzielny lokal za odrębną nieruchomość podając przy tym defini-
cję lokalu i jego części składowych.

W sprawie współwłasności przymusowej art. 3 ust. 1 i 2 ustawy stanowią: „W razie 
wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości 
wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współ-
własności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie słu-
żą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

W sprawie wspólnoty mieszkaniowej, która ma podstawowe znaczenia przy gospo-
darce mieszkaniowej, zarządzaniu i administrowaniu nieruchomością, istotne znaczenie 
ma sprawa jej definicji i konstrukcji prawnej. W tej też sprawie art. 6 ustawy stano-
wi: „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy 
wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania, pozywać i być pozywana.”. 

W zakresie pojęcia i konstrukcji prawnej wspólnoty mieszkaniowej należy stwierdzić, że: 

1) wspólnota mieszkaniowa obejmuje zarówno właścicieli odrębnych lokali,  
jak też właściciela budynku, z którego lokale zostały wyodrębnione. Właściciel bu-
dynku jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej do chwili przeniesienia własności 
ostatniego niewyodrębnionego lokalu,

2) wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa, w chwili, kiedy  
co najmniej dwa podmioty prawa, w danym budynku (nieruchomości) dysponują 
prawem odrębnej własności lokalu,

3) możliwy jest podział i łączenie się wspólnot mieszkaniowych,

4) wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, ponieważ żaden przepis osobo-
wości prawnej jej nie przyznaje,

5) wspólnota mieszkaniowa ma zdolność sądową i procesową,

6) rozwiązanie wspólnoty mieszkaniowej następuje wówczas gdy własność lokali  
w danym budynku zostanie skupiona w jednym podmiocie oraz wskutek wyga-
śnięcia prawa odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości.

W sprawie ustanowienia własności lokalu przepis art. 7 ustawy stanowi, że: „odręb-
ną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności 
prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
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Umowa o ustanowieniu odrębnej własności powinna być dokonana w formie aktu 
notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej”.

Najbardziej nowatorska część ustawy to unormowania dotyczące zarządu nierucho-
mością wspólną. Unormowania te w połączeniu z regulacjami innych ustaw, w tym usta-
wy o gospodarce nieruchomościami, stanowią podstawę prawną zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami mieszkalnymi. 

Właściciele lokali dysponują przy tym swobodą w zakresie sposobu kształtowania 
treści zarządu nieruchomością wspólną. zasadą wynikającą z art. 18 ust. 3 ustawy  
jest bowiem to, że określenie sposobu zarządu należy do właścicieli lokali. ta elastyczna 
regulacja pozwala ustalić reżim zarządu wspólnotą mieszkaniową w umowie o ustano-
wieniu odrębnej własności lokali, w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego 
albo w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza. W księdze wieczystej prowadzonej 
dla nieruchomości, z której własność lokali została wyodrębniona, ujawnia się sposób 
zarządu nieruchomością określony w umowie. W razie zaś nieujawnienia sposobu za-
rządu, domniemywa się zarząd wynikający z ustawy. 

jeżeli sposób zarządu nie został określony w żaden ze wskazanych trybów, zarząd 
nieruchomością wspólną podlega regułom ustalonym w ustawie. Normując przy tym 
ustawowy sposób zarządu, ustawodawca kierował się przede wszystkim tym, iż zarząd 
ten powinni kształtować właściciele lokali, a także okolicznością, iż zależy od wielkości 
wspólnoty mieszkaniowej. Na tej podstawie ustawa wyróżnia małe wspólnoty mieszka-
niowe, w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie przekracza 7 
oraz duże wspólnoty mieszkaniowe, w których taka liczba jest większa niż 7.

W braku odmiennych postanowień umownych we wspólnotach małych do zarządu 
nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowania przepisy kodeksu cywilnego 
i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności, w odniesieniu zaś do wspólnot 
dużych – przepisy art. 20–32 ustawy.

zarząd nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych opiera się 
na założeniu, że we wspólnotach mniejszych czynności zarządu najlepiej dokonują sami 
właściciele lokali na podstawie bezpośrednich uzgodnień, bez udziału sformalizowa-
nych procedur decyzyjnych i bez pomocy organów. W literaturze taki sposób zarządu 
określa się mianem zarządu bezpośredniego, właścicielskiego.

Ustawowy reżim zarządu dużymi wspólnotami mieszkaniowymi polega na zarządzany 
w sposób pośredni, tj. za pośrednictwem organów. W ramach tego modelu wyróżnia się 
dwie zasady rządzące wspólnotą:

1) zasada woli właścicieli (art. 22 ustawy),
2) zasada ingerencji sądu (art. 24, 25 i 26 ustawy).

zasada woli właścicieli lokali wyraża funkcję i zakres kompetencji zebrania człon-
ków wspólnoty mieszkaniowej jako organu nadrzędnego względem zarządu wspólnoty.  
to głos właścicieli lokali przybierający kształt uchwały ma decydujące znaczenie. za-
rząd wspólnoty ma charakter służebny w stosunku do właścicieli lokali, którego głównym 
zadaniem jest kierowanie i reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej oraz wykonywa-
nie podjętych przez właścicieli uchwał.

zasada ingerencji sądu gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty mieszka-
niowej oraz godzi sprzeczne interesy właścicieli lokali dla wspólnego dobra wszystkich 
członków wspólnoty mieszkaniowej.
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przepisy ustawy posługują się pojęciem „zarząd” w różnych znaczeniach.  
W art. 19, 20 i 21 ustawy ustawodawca używa pojęcia „zarząd” w ujęciu podmiotowym. 
poza znaczeniem podmiotowym zarząd może być również określany mianem ogółu 
czynności zarządzania (administrowania) nieruchomością wspólną i w tym sensie wy-
stępuje w ujęciu przedmiotowym lub funkcjonalnym. 

Do zarządzania nieruchomością wspólną powołany jest zarząd (w znaczeniu pod-
miotowym), pełniący funkcje organu wykonawczo–zarządzającego oraz ogół właścicieli 
lokali, przybierający formę organizacyjno–prawną zebrania właścicieli lokali, będący or-
ganem kontrolno–stanowiącym.

Według art. 21 ustawy zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezen-
tuje ją na zewnątrz. Należy przez to rozumieć zarówno reprezentacje wobec osób trze-
cich, jak i w stosunkach wspólnoty z jej członkami. reprezentacja obejmuje czynności  
w sądzie lub poza sądem, z wyjątkiem zawierania umowy z „samym sobą”.

z kolei art. 22 ustawy określa kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej  
do samodzielnego podejmowania czynności zwykłego zarządu, wymóg uzyskania zgo-
dy właścicieli w formie uchwały na dokonywanie czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, który przykładowy katalog zawiera ust. 3 art. 22, udzielenie zarządo-
wi dodatkowego pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekra-
czające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej, a nadto obowiązek 
powzięcia uchwały przez członków wspólnoty wyrażającej zgodę na połączenie dwóch 
lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu.

zarząd nie jest pojęciem zdefiniowanym ani w omawianej ustawie ani też w prawie 
cywilnym, aczkolwiek przepisy ustawy i prawa cywilnego wielokrotnie się nim posługują. 

zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej przewidują podział kompetencji 
pomiędzy dwa organy wspólnoty mieszkaniowej. zarząd, który kieruje sprawami wspól-
noty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólno-
tą i poszczególnymi właścicielami lokali, oraz zebranie właścicieli, które stanowi organ 
kontrolno–stanowiący właściwy do podejmowania uchwał w sprawach przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, wymienionych przykładowo w art. 22 ust. 3 ustawy. Czynności 
zwykłego zarządu podejmowane są przez zarząd samodzielnie (art. 22 ust. 1 ustawy).

stosownie do dyspozycji art. 22 ust. 2 ustawy zarząd wspólnoty może podejmo-
wać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu po uprzednim uzyskaniu 
zgody członków wspólnoty mieszkaniowej. zgoda członków wspólnoty wyrażana jest  
w postaci uchwały. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej służą do wyrażania wspólnej woli 
właścicieli lokali. generalna zasadą jest, że uchwała dochodzi do skutku, gdy jej treść 
uzyska aprobatę odpowiedniej większości osób. Cechą znamienną jest, że jeżeli speł-
nione zostaną warunki do podjęcia uchwały, wiąże ona także te osoby, które nie brały 
udziału w głosowaniu albo głosowały przeciwko proponowanej uchwale. Właściciele lo-
kali przegłosowani muszą się podporządkować woli większości. tym różni się uchwała  
od umowy, która wymaga zawsze zgody wszystkich jej uczestników.

Uchwały w organach kolegialnych mogą zapadać zwykłą, bezwzględną lub kwalifi-
kowaną większością głosów. 

W zakresie trybu uchwał właścicieli art. 23 ust. 2 ustawy stanowi, że „Uchwa-
ły zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów,  
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chyba że w umowie lub uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, ze w określonej 
sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos”. 

W zakresie zaś sposobu podejmowania uchwał ustawa przewiduje aż trzy sposoby po-
dejmowania uchwał:

1) na zebraniu właścicieli lokali,
2) drogą indywidualnego zbierania głosów (tryb obiegowy),
3) w trybie mieszanym, tzn. głosy oddane częściowo na zebraniu, częściowo w dro-

dze ich indywidualnego zbierania.

Wymieniony przepis, regulujący tryb podejmowania uchwał, stosowany jest w każ-
dym przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwałę. Nie chodzi tu tylko 
o podejmowania uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, okre-
ślonych w art. 22 ust. 3 ustawy, ale również w innych sytuacjach, w których zebranie 
właścicieli lokali podejmuje uchwałę.

przepisem wyrażającym zasadę ingerencji sądu, której celem jest wyważenie in-
teresów poszczególnych właścicieli lokali z interesem wspólnoty mieszkaniowej,  
jest art. 24 ustawy, który stanowi „W razie braku zgody wymaganej większości właści-
cieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono  
w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzek-
nie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. 
sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym”. 

innym przepisem wyrażającym zasadę ingerencji sądu jest art. 25 ust. 1 ustawy, 
który stanowi, że „Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej nie-
zgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona 
zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza  
jego interesy” oraz art. 26 ust. 1 ustawy, który stanowi, że „jeżeli zarząd nie został po-
wołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady 
prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymu-
sowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodze-
nie. sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania”. 

Ustawa przyjęła ponadto w art. 27 zasadę, że każdy właściciel lokalu ma prawo  
i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, ale w takim zakresie, 
o ile nie narusza to przepisów art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy. treść tego przepi-
su stanowi odzwierciedlenie art. 200 kodeksu cywilnego, który znajdzie zastosowanie  
w małych wspólnotach mieszkaniowych.

przepis ten gwarantuje każdemu właścicielowi lokalu korzystanie z praw i obowiąz-
ków o charakterze korporacyjnym, w przeciwieństwie do praw i obowiązków mających 
charakter majątkowy, które zostały uregulowane w rozdziale 3 ustawy: prawa i obo-
wiązki właścicieli lokali.

ostatnimi przepisami ustawy w rozdziale 4: zarząd nieruchomością wspólną są prze-
pisy regulujące:

1) wynagrodzenie dla zarządu (art. 28),
2) rachunkowość i sprawozdania (art. 29),
3) zebrania właścicieli (art. 30, 31 i 32).
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omówiony zarząd nieruchomością wspólną jest ściśle związany z zarządzaniem nieru-
chomościami. zarządzanie nieruchomościami jest typową działalnością zawodową, któ-
rą prowadzą osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. Działalność ta polega 
na odpłatnym, profesjonalnym i na zlecenie wykonaniu następujących czynności: 

1) prowadzeniu i kierowaniu oraz nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, 
2) prognozowaniu krótko– i długoterminowych celów oraz metod ich realizacji w od-

niesieniu do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak też pełnym 
rozwoju danej nieruchomości, 

3) prowadzenia szeroko rozumianego doradztwa w zakresie zarządzania nieru-
chomością. 

z jednej strony zarządzanie nieruchomością jest rozumiane w sposób instytucjonalny, 
z drugiej zaś jako kompleks zadań, które powinny być zrealizowane w celu kierowania 
systemem. Nauka wyróżnia dwa podejścia w zarządzaniu: 

1) podejście instytucjonalne,
2) podejście funkcjonalne. 

W podejściu instytucjonalnym ma się na uwadze wszystkie stanowiska i organy  
w hierarchii organizacyjnej jednostki gospodarczej, którym zostały przekazane kom-
petencje do podejmowania określonych zadań i wydawania poleceń, czyli wszystkie  
te stanowiska i organy, na które zostały rozdzielone zadania natury kierowniczej. z kolei 
podejście funkcjonalne nawiązuje do tych zadań i działań, które są głównie nastawione 
na kierowanie i zarządzanie procesem pracy, czyli do takich przedsięwzięć, które są 
niezbędne do sprawnego kierowania daną jednostką. 

proces zarządzania jest postrzegany jako swoista funkcja sprawcza, która określa 
zastosowanie zasobów i koordynację funkcji rzeczowych, np. funkcja zaopatrzenia, pro-
dukcji lub zbytu. innymi słowy, zarządzanie stanowi pewną formę praktycznej działal-
ności dotyczącej procesu podejmowania decyzji, które obejmują jak najefektywniejsze 
i najskuteczniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych, kapitałowych, 
ludzkich i organizacyjnych, które to zasoby przyczynią się do systematycznego rozwoju 
danej jednostki. 

z gospodarką nieruchomościami związane jest stanowisko zarządcy nieruchomo-
ści. stanowisko to (zawód, funkcja) regulowane jest przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i wymaga posiadania stosowanych kwalifikacji. W celu uzyskania li-
cencji zarządcy nieruchomości, kandydat na to stanowisko musi spełnić pewne warunki, 
m.in. posiadać wyższe wykształcenie oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, ewentualnie posiadać wyższe wykształcenie z zakresu 
gospodarki nieruchomościami i odbyć odpowiednią praktykę. licencję może otrzymać 
tylko osoba fizyczna. 

W zarządzaniu nieruchomościami istotną rolę spełniają funkcje zarządzania, do któ-
rych zalicza się: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. 

Funkcja planowania polega na tym, że plany (programy, założenia, kalkulacje) wy-
znaczają postawione cele oraz zadania organizacji, określając tym samym optymal-
ną metodę ich osiągnięcia. prawidłowo sporządzone plany umożliwiają: uzyskanie  
przez jednostkę i przekazanie przez nią wszelkich środków niezbędnych do realizacji  
jej celów, działalność członków jednostki w myśl przyjętych celów procedur oraz analiza 
i pomiar wykonania tych zadań (celów). 
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istnieją dwie podstawowe kategorie planów: plan strategiczny – prowadzi do otrzy-
mania podstawowych celów (zadań) danej jednostki, do wypełnienia określonej misji, 
plan operacyjny – ustala metody wprowadzenia do praktyki planu strategicznego. 

Funkcja organizowania – to inaczej metoda konformacji i przydzielenia pracy po-
szczególnym członkom jednostki dla efektywnego i skutecznego osiągnięcia zamierzo-
nych celów. Funkcja organizowania powinna zapewnić równowagę między potrzebami 
stabilizacji i potrzebą zmian mających miejsce w organizacji, ponieważ sprawna organi-
zacja potrzebuje stałości i niezawodności, aby mogła w esencjonalny sposób kierować 
się do swoich celów. 

Funkcja motywowania polega przede wszystkim na wywołaniu takiej strategii,  
aby wszyscy członkowie jednostki podążali w sposób, który spowoduje osiągnięcie za-
mierzonych celów i zadań. 

Funkcja kontrolna stanowi usystematyzowane działanie na rzecz uchwalenia norm, 
reguł i zasad efektywności przy planowanych celach, zaprojektowania informacyjnych 
sprzężeń zwrotnych, porównania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, 
jakie istnieją i funkcjonują w danej jednostce. ponadto funkcja ta ma za zadanie ustale-
nie odchyleń i pomiary ich znaczenia, jak też podejmowania wszelkich działań koniecz-
nych do ustanowienia takiej sytuacji, aby wszystkie zasoby jednostki zostały wykorzy-
stane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania postawionych celów dla tej właśnie 
jednostki. 

zarządzanie nieruchomością można najogólniej prowadzić: 

1) jako samodzielny przedsiębiorca, posiadając działalność gospodarczą w usta-
lonej formie i postaci, 

2) będąc pracownikiem najemnym. 

każda jednostka, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieru-
chomościami powinna zapewnić wykonywanie czynności zarządzania przez osobę po-
siadającą stosowną licencję. Część tych zadań i czynności mogą realizować inne oso-
by, ale trzeba pamiętać o tym, że wyłącznie osoba z licencją prowadzi całkowity nadzór 
nad tymi zadaniami oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich rezultaty. 

proces zarządzania nieruchomością to przede wszystkim podejmowanie od-
powiednich decyzji oraz dokonywanie różnych czynności i zadań, które zmierzają  
do utrzymywania tej nieruchomości w stanie niepogorszonym; stan ten powinien sprzy-
jać dalszemu inwestowaniu w tę nieruchomość. 

zarządzając daną nieruchomością, należy wyróżnić trzy podstawowe czynności: ad-
ministrowanie, zarząd pełny i zarząd zwykły. 

administrowanie polega na prowadzeniu bieżących czynności dotyczących obsługi  
tej nieruchomości i obejmuje:

1) bieżące kontrole oraz przeglądy techniczne, naprawy i bieżące konserwacje, 
2) sprzątanie i utrzymanie czystości, 
3) wywóz śmieci i innych odpadów. 

zarządzanie nieruchomością jest znacznie większym zakresem działalności od ad-
ministrowania, chociaż prowadzenie działalności zarządzania obejmuje również admi-
nistrowanie nieruchomością. 
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Fachowe zarządzanie nieruchomościami wytycza sobie dwa zasadnicze powiązane 
ze sobą cele: otrzymanie możliwie największej stopy zwrotu z nieruchomości w trakcie 
jej ekonomicznego funkcjonowania, zachowanie, gwarancję i podniesienie wartości ka-
pitału właściciela zainwestowanego w daną nieruchomość. 

zarządzanie nieruchomościami dotyczy głównie jej gospodarki finansowej. Wobec 
czego w ramach gospodarki finansowej nieodzowne staje się prowadzenie określonych 
analiz ekonomiczno–finansowych, które powinny przede wszystkim poprzedzać plano-
wanie w zarządzaniu nieruchomościami, jak też poprzedzać ustalanie skutecznej proce-
dury działania dla nieruchomości. 

prowadząc działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jednym z obo-
wiązków wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami jest respektowanie 
tzw. standardów zawodowych. pod tym pojęciem należy rozumieć zbiór zasad, którymi 
powinien kierować się i przestrzegać zarządca nieruchomości w trakcie wykonywania 
swojej działalności zawodowej (pracy). W kontekście standardów zawodowych wyła-
nia się pojęcie relacji właściciel-zarządca. to oznacza, że zarządzanie nieruchomością 
może być rozumiane jako działalność zawodowa wykonywana na rzecz osób trzecich. 
trzeba pamiętać, iż każdy zarządca odpowiada za majątek, jakimi są nieruchomości, 
czy też generowane przez nich określone dochody. inwestowanie w daną nieruchomość 
odbywa się wyłącznie za zgodą właściciela. 

z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, każdy zarządca powinien mieć obo-
wiązkowe ubezpieczenie z tytułu prowadzonej przez niego działalności zawodowej. Wła-
ściciel, na rzecz którego jest prowadzone zarządzanie nieruchomością, w sytuacji po-
wstania różnych szkód i strat związanych z tą działalnością, może dochodzić na drodze 
prawnej swoich roszczeń, właśnie poprzez to ubezpieczenie. Należy przy tym wskazać, 
iż procedura zarządzania daną nieruchomością odbywa się na podstawie wcześniej 
sporządzonej umowy o zarządzanie nieruchomością. 

traktowanie nieruchomości w postaci inwestycji, która powinna generować właści-
cielowi określone dochody, powiększać swoją wartość w czasie, wymaga określenia 
atrakcyjności samej nieruchomości, ustalenia jej stanu techniczno-organizacyjnego, 
ustalenia potrzeb remontowych, potrzeb w zakresie finansowania, ustalenia wielko-
ści i struktury kosztów itp. Najprostsze porównanie i zestawienie danej nieruchomości  
z innymi, podobnymi, tego samego rodzaju i kategorii, niewątpliwie ułatwia ustalenie 
możliwości rozwojowych analizowanej nieruchomości. 

istnieją sytuacje, w których jest dopuszczalne zarządzanie nieruchomością bez li-
cencji; są to następujące przypadki: 

1) zarządzanie własną (macierzystą) nieruchomością, 
2) zarządzanie nieruchomością przez niektóre (wybrane) powołane instytu-

cje jak np.: agencja Nieruchomości rolnych, agencja mienia Wojskowego  
czy też Wojskowa agencja mieszkaniowa, 

3) zarządzanie nieruchomością przez wybrany na podstawie przepisów ustawy  
o własności lokali zarząd wspólnoty mieszkaniowej. 

szczegółowa analiza ekonomiczno–finansowa i organizacyjno-techniczna umożliwi 
oszacowanie atrakcyjności rynkowej danej nieruchomości. poprzez porównanie nieru-
chomości z innymi podobnymi, istnieje możliwość ustalenia np. wielkości czynszów,  
czy też zaprezentowanie prognozy wielkości dochodów i poziomu kosztów. 
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Na sytuację ekonomiczno-finansową nieruchomości, w kontekście zarządzania, mają 
wpływ m.in. następujące ważne elementy: 

1) ilość lokali (powierzchni) w m� do wynajęcia w budynku; w przypadku nieruchomości 
mieszkalnej trzeba podać jaka jest powierzchnia mieszkań, 

2) wizerunek (portret) nieruchomości, na który głównie składa się: wiek, wizualne 
wrażenie, impresja, atrakcyjność, dostępność i osiągalność, funkcjonalność i do-
godność, styl i układ, struktura najemców, wspólna przestrzeń itp., 

3) atrakcyjność powierzchni w stosunku do wynajęcia, czyli usytuowanie i roz-
planowanie pomieszczeń, funkcjonalność i nowoczesność, wyposażenie, ume-
blowanie, widok wraz z pejzażem itp., 

4) określenie stanu technicznego budynku (lokalu), tj. stan dachu, elewacji, instala-
cji grzewczej, stolarki okiennej i drzwiowej; czy naprawy i konserwacje są i będą  
lub były przeprowadzane, 

5) określenie stanu technicznego powierzchni do wynajęcia, czyli stan techniczny 
podłóg, wykładzin, rolet, żaluzji, klatek schodowych, pralni, powierzchni wspólnej 
itp., 

6) zasady i normy aktualnego zarządzania nieruchomością, w tym polityka i kontrola 
w zakresie doboru najemców, poboru czynszów, możliwości bardziej efektywne-
go wykorzystania budynku oraz gruntu, 

7) poziom finansów, wielkość ewentualnego zadłużenia, problematyka podatków  
od nieruchomości i wielkości ubezpieczeń.

zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny, czyli w celu pra-
widłowego prowadzenia działalności w tym względzie konieczna i potrzebna staje się 
wiedza z wielu dyscyplin, a mianowicie: prawa (cywilnego, finansowego, gospodarki nie-
ruchomościami, postępowania administracyjnego, budowlanego, geodezyjnego, karto-
graficznego), ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów, ubezpieczeń, szeroko 
rozumianego budownictwa, np. architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, sani-
tarnych itp., gospodarki przestrzennej, np. w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, problematyki dotyczącej ochrony zabytków, zagadnień dotyczących 
prawa wodnego i pozostałych. 

Do efektywnego planowania zarządzania nieruchomościami pomocna może być analiza 
rynku określonego rodzaju nieruchomości pod kątem: 

– dostępności lokali (budynków), czyli powierzchni określonego rodzaju na danym 
rynku, 

– charakteru i roli przeciętnego lokalu użytkowego lub mieszkalnego, w odniesieniu 
do wyposażenia, wielkości, udogodnień itp., 

– średniego wieku budynków, 
– aktualnie obowiązującej ceny przeciętnego lokalu, np. ceny za 1m�, 
– informacji demograficznych, tzn. czy liczba potencjalnych najemców wzrasta,  

czy też maleje, 
– ceny i poziomu wynajęcia lokali w ubiegłym roku i określenia ogólnych trendów  

w tym zakresie, 
– porównania i zestawienia niewynajętych lokali (budynków) pod względem wieku, 

stanu technicznego, rozmiarów, ogólnych udogodnień itp.

szczególnym instrumentem i narzędziem pomocnym przy planowaniu zarządzania nie-
ruchomościami jest budżet, który dotyczy rocznego planu finansowego nieruchomości. 
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przy pomocy budżetu można prognozować działania, jakie będą miały miejsce w usta-
lonym czasie. sporządzając budżet, trzeba koniecznie mieć na uwadze: 

1) kompletną wartość rynkową powierzchni do wynajęcia, którą należy wycenić  
na podstawie wielkości czynszów na danym rynku, prognozę dochodów pocho-
dzących z innych źródeł niż wynajęcie powierzchni, 

2) prognozę ewentualnych strat, które mogą być spowodowane istniejącymi pusto-
stanami, czy też opóźnieniami i nieregularnością w uiszczaniu czynszów, 

3) prognozę poziomu kosztów oraz wielkości wydatków przeznaczonych na napra-
wy, konserwacje i remonty, 

4) koniunktura i okoliczności istniejącego otoczenia, w którym funkcjonuje (lub bę-
dzie funkcjonować) dana nieruchomość; mamy tu na uwadze stabilność i poten-
cjał nieruchomości na danym rynku, w tym szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu 
rynku nieruchomości. 

W zarządzaniu nieruchomościami ważne jest również planowanie przedsięwzięć 
rozwojowych dotyczących planowania prac modernizacyjnych, jak też wszelkich prac 
związanych z rozbudową (przebudową) budynków. Należy w tym względzie dokonać 
oceny potrzeb inwestycyjnych, czyli oceny zużycia nieruchomości, oceny zmian zapo-
trzebowania na rynku na określone kategorie powierzchni. ponadto trzeba też uwzględ-
nić w tych pracach problematykę opłacalności podejmowanych prac o charakterze in-
westycyjnym, stąd pojawia się zagadnienie oceny ekonomicznej efektywności nakładów 
inwestycyjnych. 

przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w nieruchomości należy posiadać określo-
ne informacje, które dotyczą: ceny zakupu danej nieruchomości, potencjalnej wielkości 
ekonomicznego zużycia budynku (lokalu), metody amortyzacji budynku (lokalu); amor-
tyzacja obejmuje tylko wartość budynku, wzajemnej zależności ceny gruntu do ceny bu-
dynku (lokalu), dochodu brutto otrzymanego z czynszów, dochodu inwestora (podlega 
opodatkowaniu z innych źródeł), bieżących wydatków, warunków i możliwości sprzeda-
ży, przewidywania (plan) terminu posiadania nieruchomości oraz oszacowania rozmiaru 
przyrostu wartości do czasu sprzedaży. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że zarządzanie to proces dynamicznego 
oddziaływania podmiotów na obiekt zarządzania, polegający na stałej koordynacji  
i integracji zasobów (ludzkich, rzeczowych, kapitałowych i informacji) dla sprawnego 
oraz skutecznego osiągnięcia postawionych celów. 

przedstawiona wyżej problematyka zarządzania nieruchomościami jest niezwykle 
ważna dla całości gospodarki nieruchomościami. 

praktyczna realizacja przedstawionych regulacji prawnych w zakresie gospodarki miesz-
kaniowej pozwala na następującą ich ocenę:

1) brak pożądanej stabilizacji prawa dotyczącego gospodarki mieszkaniowej (ciągłe 
nowelizowanie przepisów),

2) zła jakość prawa dotyczącego gospodarki mieszkaniowej (liczne i skuteczne wy-
stąpienia do trybunału konstytucyjnego o uznanie tych przepisów za niezgodne 
z konstytucją),
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3) brak pożądanego udziału w procesie legislacyjnym dotyczącym prawa o nieru-
chomościach praktyków – zarządców nieruchomości.

Jerzy Krzekotowski

NiERUCHOMOśCi NA CELE BUDOWLANE

zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie 
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (...).

zgodnie zaś z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o pozwolenie na budowę należy 
dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

ilekroć w ustawie jest mowa o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
(art. 3 pkt 11 ustawy). 

konieczność wykazania się tytułem do nieruchomości ma na celu administracyj-
no-prawną ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomo-
ści. organ sprawdza, czy ten, kto występuje o pozwolenie na budowę ma tytuł prawny  
w postaci własności lub inny tytuł pochodzący od właściciela uprawniający go do re-
alizacji planowanej inwestycji. regulacja nakazująca sprawdzenie uprawnienia wnio-
skodawcy do terenu ma również na celu ograniczenie możliwości wydawania decyzji 
administracyjnych uprawniających do budowy na cudzym gruncie, które w rzeczywisto-
ści są niewykonalne ze względu na brak uprawnienia do korzystania z rzeczy podmiot 
uzyskujący pozwolenie na budowę ma wiele obowiązków wynikających z ustawy, któ-
rych realizacja jest możliwa wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniego tytułu 
prawnego do korzystania z nieruchomości.

Weryfikacja tytułu prawnego inwestora do gruntu jest potrzebna w obecnym stanie 
prawnym, także dlatego, że wydanie pozwolenia na budowę może mieć istotny wpływ 
na prawa właściciela terenu. W razie wydania bowiem więcej niż jednej decyzji o wa-
runkach zabudowy dla jednego terenu, wydanie pozwolenia na budowę dla jednego  
z inwestorów powoduje wygaśnięcie wszystkich innych decyzji o warunkach zabudowy 
(tak art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 7171, z późn. zm.). gdyby o pozwolenie na budo-
wę mógł wystąpić każdy, niezależnie od tytułu do gruntu, to osoba niemająca praw do 
gruntu mogłaby doprowadzić do wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy uzyskanej 
przez właściciela, który zamierzał uzyskać pozwolenie na budowę. z tego też względu 
przyjęto zasadę wydawania pozwoleń na budowę wyłącznie podmiotom posiadającym 
tytuł prawny do nieruchomości.

z cyt. art. 3 pkt 11 ustawy wynika, że pierwszym tytułem prawnym do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane jest tytuł prawny wynikający z prawa własności.

Właściciel może dysponować nieruchomością na cele budowlane w każdym zakre-
sie dozwolonym przez prawo i może złożyć oświadczenie o posiadanym prawie.
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W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych konieczna jest zgoda wszyst-
kich współwłaścicieli, gdyż czynność ta przekracza zwykły zarząd nieruchomością.  
(art. 195 i nast. kodeksu cywilnego). zgodę wszystkich współwłaścicieli może przy tym 
zastąpić orzeczenie sądu wydane na podstawie art. 199 kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym w braku zgody wszystkich współwłaścicieli na dokonanie czynności przekra-
czającej zwykły zarząd współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, 
mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzo-
nej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku małżeńskiej współwłasności łącznej oświadczenie o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane może złożyć jeden z małżonków, i nie jest do tego 
wymagana zgoda drugiego małżonka. powyższe wynika z art. 37 kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego, który zawiera zamknięty katalog czynności wymagających zgody 
małżonka. podjęcie decyzji o wystąpieniu o pozwolenie na budowę i złożenie w związ-
ku z tym oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane nie pro-
wadzi do zbycia, obciążenia ani oddania nieruchomości do używania lub pobierania  
z niej pożytków, a zatem może być dokonane przez każdego z małżonków samodziel-
nie. Wyrażenie natomiast zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
przez osobę trzecią wymaga zgody obu małżonków, gdyż jest to w rzeczywistości zgoda 
na korzystania osobie trzeciej z nieruchomości.

W przypadku tytułów uprawniających do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane innych niż prawo własności, konieczne jest każdorazowe zbadanie treści 
stosunku prawnego istniejącego między składającym oświadczenie a właścicielem nie-
ruchomości, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie przysługuje składającemu oświad-
czenie prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. W przypadku gdy osoba 
składająca oświadczenie wywodzi swoje prawo od osoby innej niż właściciel, powinna 
sprawdzić, czy ten, kto udzielił jej prawa, miał taką możliwość. W razie zatem skła-
dania wniosku przez podnajemcę powinien on sprawdzić, czy najemca posiada pra-
wo skuteczne wobec właściciela nieruchomości i był uprawniony do zawarcia umowy 
podnajmu oraz wyrażenia zgody na prowadzenie na nieruchomości robót budowlanych  
w odpowiednim zakresie.

prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane może być przez właściciela 
przyznane innej osobie w sposób szeroki, tj. zezwalać na dysponowanie w sposób do-
wolny według uznania uprawnionego albo też może ograniczone do ściśle określonych 
inwestycji budowlanych. 

 Wskazano wyżej że użytkowanie wieczyste uprawnia także do dysponowania grun-
tem na cele budowlane. W razie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu i wy-
dania nieruchomości, prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane powstaje 
już w chwili zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przewidującej 
budowę określonych budynków na gruncie przez użytkownika wieczystego a nie dopie-
ro w chwili wpisu do księgi wieczystej. Użytkownik wieczysty jest przy tym uprawniony 
do zabudowy gruntu w każdy sposób, który nie jest sprzeczny z umową lub decyzją, 
na podstawie których ustanowiono jego prawo. W razie istotnej niezgodności zamie-
rzonej budowy z celem, na który grunt został przekazany użytkownikowi wieczystemu, 
nie może on złożyć oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.
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z kolei trwały zarząd nieruchomością ustanowiony na podstawie art. 43 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) daje państwowej oraz samorządowej jednostce organi-
zacyjnej prawo do zabudowy gruntu za zgodą organu nadzorującego.

ograniczone prawa rzeczowe, o których mowa w cyt. art. 3 pkt 11 ustawy, upraw-
niające do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to użytkowanie, służeb-
ność, służebność przesyłu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Hipoteka 
nie uprawnia wierzyciela hipotecznego do korzystania z nieruchomości, nie może za-
tem stanowić tytułu do zabudowy nieruchomości. Użytkowanie cywilne ukształtowane  
art. 252 i nast. kodeksu cywilnego daje użytkownikowi prawo do korzystania z rzeczy  
i pobierania z niej pożytków. Użytkownik nie ma, co do zasady, prawa dokonywania 
istotnych zmian w użytkowanej nieruchomości, chyba że zezwala mu na to treść czyn-
ności prawnej, na podstawie której użytkowanie zostało ustanowione. jeżeli zatem 
użytkownik ma mieć prawo prowadzenia robót budowlanych na nieruchomości powinno  
to wyraźnie wynikać z treści użytkowania. 

służebności i służebność przesyłu dają prawo do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane w zakresie, w jakim jest to konieczne do ich wykonywania. 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu upoważnia do dysponowania lokalem  
w celu prowadzenia robót budowlanych w lokalu, pod warunkiem, że prace te nie doty-
czą części wspólnych budynku.

obok wymienionych praw rzeczowych, prawo do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane może wynikać, ze stosunku zobowiązaniowego. są to przede wszyst-
kim umowy dotyczące korzystania z rzeczy takie jak umowa najmu, dzierżawy, leasingu 
oraz użyczenia przewidujące uprawnienie do prowadzenia robót budowlanych. Upraw-
nienie takie powinno wyraźnie wynikać z treści tych umów.

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może także wynikać 
z umowy o zastępstwo inwestycyjne, na podstawie której podmiot będący inwestorem 
zastępczym we własnym imieniu występuje o pozwolenie na budowę, realizuje inwe-
stycję i przekazuje inwestorowi gotowy obiekt. Umowa o zastępstwo inwestycyjne jest 
stosunkiem zobowiązaniowym przewidującym uprawnienie do prowadzenia robót bu-
dowlanych przez inwestora zastępczego.

prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane udzielone przez właścicie-
la lub użytkownika wieczystego osobie trzeciej musi być bezwarunkowe (prawa wła-
ściciela i użytkownika wieczystego są bowiem z istoty rzeczy bezwarunkowe). Wy-
danie pozwolenia na budowę na podstawie zgody warunkowej stanowi w tej sytuacji 
rażące naruszenie prawa i może skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji.  
Nie ma jednak przeszkód do złożenia oświadczenia i wydania pozwolenia na budowę 
w razie ustanowienia prawa z zastrzeżeniem terminu końcowego, gdyż prawa obliga-
cyjne oraz niektóre prawa rzeczowe ustanawiane są często na czas z góry oznaczony,  
a nie tylko na czas nieoznaczony.

Fakt posiadania tytułu prawnego do nieruchomości ustalany jest przez organy admi-
nistracji na podstawie oświadczenia inwestora składanego pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. prawdziwość takiego oświadczenia może być weryfikowana przez organ 
wydający pozwolenie na budowę, w szczególności w sytuacji, gdy organ administracji 
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poweźmie wątpliwości, co do zgodności z prawdą takiego oświadczenia. W razie gdy-
by organ ustalił nieprawdziwość oświadczenia powinien odmówić wydania pozwolenia  
i ponadto skierować zawiadomienie do prokuratury w celu wyjaśnienia, czy nie doszło 
do popełnienia przestępstwa. organ administracji nie musi oczekiwać na wyrok sądu 
karnego w sprawie, zwłaszcza że złożenie nieprawdziwego oświadczenia nie jest toż-
same z popełnieniem przestępstwa. tylko wyrok skazujący przesądzałby o złożeniu 
fałszywego oświadczenia. każde inne rozstrzygnięcie, jak np. umorzenie postępowania 
lub zapadnięcie wyroku uniewinniającego nie przesądza jeszcze o tym, czy złożone 
oświadczenie było prawdziwe czy też nie, gdyż sam fakt popełnienia czynu zabronio-
nego nie przesądza jeszcze o popełnieniu przestępstwa. W razie powstania uzasad-
nionych wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia organ wydający pozwolenie  
na budowę powinien wszechstronnie wyjaśnić sprawę posługując się wszelkimi środka-
mi dowodowymi dostępnymi w postępowaniu administracyjnym. 

W odniesieniu do praw ujawnionych w księdze wieczystej, organ jest związany 
domniemaniem prawidłowości wpisu tych praw zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca  
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. 
zm.). Nawet w razie wpisu ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu, organ nie może 
kwestionować prawa do nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i odmówić 
osobie wpisanej jako właściciel pozwolenia na budowę na tej podstawie, że toczy się 
postępowanie sądowe o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym

W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste prawo do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane przysługuje wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. 
Właściciel gruntu nie ma nawet przymiotu strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia 
na budowę wszczętego z wniosku użytkownika wieczystego. W przypadku wykorzy-
stywania nieruchomości niezgodnie z celem, na który nieruchomość została oddana 
w użytkowanie wieczyste właścicielowi gruntu przysługują w stosunku do użytkownika 
wieczystego uprawnienia do zgłaszania roszczeń cywilnoprawnych włącznie z żądaniem 
rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. okoliczność sprzecz-
ności celu z zamierzeniem inwestycyjnym nie pozostaje jednak bez wpływu na możli-
wość wydania pozwolenia na budowę. W przypadku ustalenia przez organ oczywistej 
niezgodności zamierzenia inwestycyjnego z celem, na który grunt oddano w użytkowa-
nie wieczyste organ może odmówić wydania pozwolenia na budowę na tej podstawie, 
że złożone oświadczenie nie jest prawdziwe. W sytuacji jednak gdy prawa użytkownika 
wieczystego są ukształtowane w sposób bardzo szeroki zbliżony do uprawnień właści-
ciela, odmowa wydania pozwolenia może nastąpić tylko w razie niebudzącej wątpliwo-
ści sprzeczności inwestycji z celem określonym w umowie o oddanie nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste lub decyzji stwierdzającej nabycie użytkowania wieczystego. 
Wątpliwości, co do uprawnień użytkownika wieczystego powinny być interpretowane,  
w tej sytuacji na jego korzyść.

Właściciel nieruchomości ma natomiast przymiot strony w postępowaniu ad-
ministracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę wszczętym przez najemcę nie-
ruchomości, jeżeli kwestionuje prawa najemcy do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. W takim postępowaniu właściciel budynku może zgłaszać dowody ma-
jące na celu wykazanie nieprawdziwości oświadczenia najemcy i składać odwołania  
od decyzji, przy czym to najemca musi udowodnić, że posiada odpowiedni tytuł skuteczny 
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wobec właściciela nieruchomości i od niego się wywodzący. W przypadku wątpliwości,  
co do prawdziwości oświadczenia złożonego przez osobę inną niż osoba legitymująca 
się prawem ujawnionym w księdze wieczystej, organ powinien samodzielnie rozstrzy-
gnąć wątpliwości po wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy i zdecydować o odmowie  
lub o wydaniu pozwolenia na budowę.

odwrotnie zaś osoba korzystająca z nieruchomości na innej podstawie niż prawo wła-
sności lub prawo użytkowania wieczystego, niebędąca wnioskodawcą, nie ma przymiotu 
strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. jeżeli jednak organ poweźmie 
informację o fakcie wynajmowania nieruchomości, a co się z tym wiąże o nieprawdziwości 
oświadczenia właściciela, powinien okoliczność taką wziąć pod uwagę z urzędu.

Co do zasady inwestor powinien się legitymować prawem do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane w chwili złożenia wniosku o wydanie pozwolenia  
na budowę. prawo to powinno również obiektywnie istnieć w chwili wydawania pozwo-
lenia na budowę. jeżeli organ stwierdzi, iż w trakcie postępowania prawo wygasło powi-
nien odmówić wydania pozwolenia na budowę.

z kolei w razie zbycia nieruchomości przed wydaniem pozwolenia na budowę na-
bywca może wstąpić na miejsce wnioskodawcy na podstawie art. 30 § 4 kodeksu po-
stępowania administracyjnego, ale powinien złożyć oświadczenie o przysługującym  
mu prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdyż taki dokument 
jest niezbędny do potwierdzenia istnienia jego prawa i wydania pozwolenia na budowę. 

W przypadku gdyby po wydaniu pozwolenia na budowę okazało się, że oświadcze-
nie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było nieprawdziwe  
w chwili wydawania pozwolenia na budowę stanowi to podstawię do wznowienia postę-
powania, ale nie stanowi przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

Utrata zaś prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po wydaniu pozwo-
lenia na budowę nie ma wpływu na ważność pozwolenia na budowę oraz nie stano-
wi podstawy do wznowienia postępowania. Uzyskanie pozwolenia na budowę w kon-
sekwencji udzielenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
nie stwarza praw do nieruchomości dalej idących niż wynikają z tytułu prawnego będą-
cego podstawą do wydania pozwolenia na budowę. stąd w razie wygaśnięcia prawa  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ustanowionego przez właściciela 
na rzecz osoby trzeciej po wydaniu pozwolenia na budowę, osoba ta nie ma roszczenia 
o przebywanie na nieruchomości i dokończenie budowy.

W razie zbycia nieruchomości (lub innego tytułu do nieruchomości uprawniającego 
do prowadzenia robót budowlanych) po wydaniu pozwolenia na budowę, pozwolenie 
może być przeniesione na nabywcę w trybie art. 40 ustawy. 

Jerzy Krzekotowski, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, wykładowca  
na Studiach Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Wyż-
szej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Autor licznych książek i innych publi-
kacji z dziedziny prawa budowlanego, mieszkaniowego i spółdzielczego. Jako wieloletni Dyrektor  
w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego a następnie Ministerstwa Bu-
downictwa i Urzędu Mieszkalnictwa przyczynił się do gruntownej reformy prawa w tej dziedzinie.
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Ludomir Duda

STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKÓW A GOSPODARKA

minister infrastruktury wydał w roku 2008 rozporządzenia wdrażające Dyrektywę 
2002/91 w sprawie ustalania wymagań charakterystyki energetycznej. rozporządze-
nia te a w szczególności „rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie”(Wt) łagodzą ustanowione 15 lat temu wymagania ograniczające 
energochłonność budynków. stało się tak, mimo iż postęp techniczny w przemyśle ma-
teriałów budowlanych pozwala, przy tych samych kosztach, budować znaczne mniej 
energochłonne budynki. 

standard energetyczny budynków ma ogromne, choć w polsce wyraźnie niedo-
ceniane, znaczenie dla gospodarki. W pierwszej kolejności należy wymienić obo-
wiązujący nas, jako członka Ue limit emisji Co�. każde, tak potrzebne czekającym  
na nie rodziną nowe mieszkanie, powoduje wzrost emisji. oznacza to konieczność 
redukcji emisji w przemyśle lub konieczność zakupu odpowiednich uprawnień. Wspo-
mniane wcześniej limity mogą stanowić istotną barierę dla wzrostu gospodarczego  
a w szczególności prowadzą do wzrostu kosztów produkcji i tym samym obniżenia 
międzynarodowej konkurencyjności naszej gospodarki. z tego powodu ograniczenie 
energochłonności sektora komunalno-bytowego ma ogromne znaczenie tym bardziej,  
że pochłania on aż 40% produkowanej energii. 

innym skutkiem nadmiernej energochłonności budownictwa jest nadmierne obciąże-
nie gospodarstw domowych rachunkami za energię. stanowią one kilkadziesiąt procent 
kosztów stałych ich budżetów. Wysoki poziom tych kosztów radykalnie obniża tak zwany 
fundusz swobodnych decyzji, który ma decydujące znaczenie dla popytu wewnętrzne-
go. mamy, zatem kumulację negatywnych konsekwencji nadmiernej energochłonności 
budownictwa dla rozwoju gospodarczego.

argumentem uzasadniającym przyzwolenie na obniżenie standardu energetycznego 
nowo budowanych mieszkań mogłoby być obniżenie kosztów budowy. a w konsekwen-
cji wzrost popytu i obniżenie głodu mieszkaniowego. W istocie nic bardziej mylnego.  
o dostępności budownictwa nie decydują w istocie koszty budowy mieszkań a zdolność 
kredytowa nabywców. ta zaś zależy od poziomu sztywnych wydatków, do których na-
leżą opłaty za energię. 

zatem o dostępności mieszkań, decyduje w istocie suma raty kredytu i kosztów eks-
ploatacji. Wszystkie dostępne analizy wskazują, iż suma ta jest najniższa dla budynków 
o standardzie energetycznym blisko czterokrotnie niższym niż dopuszczają Warunki 
techniczne. Wysoką efektywność ekonomiczną inwestycji w podnoszenie standardu 
energetycznego najlepiej ilustruje rachunek opłacalności ponadnormatywnego ocie-
plenia ścian zewnętrznych budynku. rentowność takiej inwestycji (irr), wynosi ponad 
20% dla dodatkowej warstwy izolacji 10cm styropianu. jest to, biorąc pod uwagę brak 
ryzyka bodaj najlepszy interes na świecie. myli się, zatem minister infrastruktury suge-
rując § 328 Wt że inwestycja tak jest nieracjonalna.
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obniżenie wymaganego minimum standardu energetycznego budynków jak wynika 
z powyższych argumentów jest nie tylko sprzeczne z prawem krajowym i polityką Ue  
ale także prowadzi do poważnych problemów społecznych i gospodarczych.

Ludomir Duda lat 62, żonaty, ojciec trzech synów Studiował na wydziałach Geologii i Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego, w 1980 roku obronił pracę doktorską z dziedziny termodynamiki. 
Pionier ekologicznego rolnictwa i budownictwa. Organizator i pierwszy Prezes Zarządu Fundacji 
Poszanowania Energii. Twórca systemu auditingu termomodernizacyjnego w Polsce i Audytor 
Energetyczny KAPE nr 0001. Wynalazca rewolucyjnego mgłowego systemu gaśniczego i autor 
licznych patentów z dziedziny elektrod jonoselektywnych, otrzymywania powłok nadprzewodzą-
cych, klimatyzacji, ochrony przeciw pożarowej i systemów monitoringu. Praktyk i popularyzator 
idei budownictwa zrównoważonego
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Ceramika budowlana  produkowana jest na ziemiach polskich już od 800 lat.  
Na przestrzeni tych wieków cechowała ją zawsze nowoczesność, a jednocześnie boga-
ta tradycja.

Najstarsze budowle z cegieł, istniejące do dnia dzisiejszego na terenie polski pocho-
dzą z Xii wieku. są to obiekty sakralne częściowo wybudowane z cegieł, a częściowo  
z kamienia.

Najstarszą budowlę w całości wykonano z cegieł jest kościół w kołbaczu koło szcze-
cina, którego budowę rozpoczęto w roku 1210. Duża popularność jak, również trwałość 
cegły sprawia, że do dzisiaj na ziemiach polskich możemy podziwiać bardzo bogatą  
i różnorodną architekturę ceglaną.

W roku 2009 z inicjatywy związku praducentów Ceramiki budowlanej zainaugurowa-
no obchody 800-lecia  ceramiki budowlnej na ziemiach polskich. Celem tych obcho-
dów jest możliwie wszechstronne pokazanie zalet i wartości jakie reprezentuje ceramika 
budowlana, dorobku branży w polsce, spopularyzowanie w społeczeństwie możliwości 
zastosowań ceramiki oraz rozwiązań architektonicznych, jakie ona daje.

Naturalność, trwałość, piękno, estetyka, przyjazny człowiekowi charakter i inne wa-
lory ceramiki budowlanej powinny w okresie obchodów 800- lecia ceramiki budowlanej 
na ziemiach polskich zostać uświadomione w szerokich kręgach społecznych i zyskać 
ich akceptację.

to piękny jubileusz, chcemy więc, aby jego upamiętnienie przebiegało w doniosłym 
do rangi stylu.

W tym celu powołano Komitet Honorowy w składzie :

1. roman Nowicki – przewodniczący,

2. poseł andrzej adamczyk,

3. dr inż. elzbieta brylska,

4. Franciszek kobak,

5. prof. dr hab. inż. marek kuna-broniewski,

6. poseł janusz piechociński,

7. michał staszewski,

8. poseł Wiesław szczepański.
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Komitet Organizacyjny w składzie:

1. mirosław jaroszewicz – przewodniczący,

2. ryszard belak,

�. Jolanta Kapuscinska,

4. jerzy klimm,

5. andrzej Wnuk,

6. aleksy zaremba.

z okazji tego jubileuszu zwiazek producentów Ceramiki budowlanej ustanowił od-
znakę „za zasługi dla ceramiki budowlnej”. powołano Kapitułę  tej odznaki w następu-
jącym składzie:

1. aleksy zaremba – przewodniczacy,

2. jolanta kapuścińska,

�. Janina Kuliberda,

4. jerzy kurbiel,

5. prof. dr hab. inż. jan małolepszy,

6. leszek rak. 

program wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów jest niezwykle bogaty i róż-
norodny. został on opracowany w taki sposób by zaangażować w wydarzenia jak naj-
szersze kręgi odbiorców, obejmujące architektów i studentów architektury, naukowców, 
artystów lub ludzi oświaty oraz nie związanych zawodowo z branżą, a żywo zaintereso-
wanych poznaniem historii ceramiki amatorów spotkań z ceramiką. W ramach prac ko-
mitetu organizującego obchodów 800-lecia, mających ułatwić w przyszłości poruszanie 
się po zagadnieniach związanych z ceramiką budowlaną, stworzone zostaną prestiżo-
we spisy. jednym z nich będzie wykaz najstarszych obiektów murowanych w polsce, 
drugim – lista najbardziej opiniotwórczych, uznanych i zasłużonych dla rozwoju branży 
osób. znajdą się na niej między innymi: architekci, inżynierowie budownictwa, konser-
watorzy zabytków, przedstawiciele ministerstwa infrastruktury i władz państwowych.

grupa współpracująca stale ze związkiem ekspertów, specjalizujących się w tema-
tyce zastosowania wyrobów ceramiki budowlnej przygotowuje również cykl wykładów 
akademickich, które przeprowadzone będą na  najważniejszych polskich uczelniach. 
W szkołach średnich i wyższych o profilu budowlanym organizatorzy jubileuszu planują 
zainicjować specjalny program edukacyjny opracowany we współpracy z ministerstwem 
edukacji Narodowej. 

Wyjątkowy jubileusz wymaga wyjątkowej oprawy, dlatego równoległe z działaniami 
edukacyjnymi planujemy również szereg nieformalnych spotkań z ceramiką, z towarzy-
szącymi im wydarzeniami artystycznymi, wystawami i warsztatami. Doskonałym uświet-
nieniem obchodów będzie wydanie kolekcjonerskiego albumu „Ceramiczne obiekty  
w polsce”, w którego powstanie zaangażowani  zostaną najwybitniejsi fotograficy.

W ramach obchodów 800-lecia w roku 2009 wydano specjalne wydanie kwartalni-
ka „Ceramiki budowlanej” poświęcone początkom cegielnictwa na ziemiach polskich, 
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asortymentom wyrobów ceramiki budowlanej i ich zastosowaniem. egzemplarze  
te w ramach promocji zostały wysłane do urzędów centralnych, wojewódzkich, gmin-
nych, architektów, developerów, firm  budowalnych, szkół wyższych i zawodowych.

obchody 800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich trwać będą  
do 2011 roku.inauguracja tych uroczystości nastąpiła w dniach 7 październik 2009 roku 
w Warszawie w galerii porczyńskich połączona z obchodami „Dnia budowlanych”.

patronat nad tą uroczystością objęło ministerstwo infrastruktury. patronami honoro-
wymi byli: akademia górniczo-Hutnicza im.stanisława staszica w krakowie – Wydział 
inżynierii materiałowej i Ceramiki, kongres budownictwa i konfederacja budownictwa  
i Nieruchomości – współorganizator uroczystości.

patronatem medialnym imprezę objęli:

kwartalnik „Ceramika budowlana”, „materiały budowlane” i „profile”. spotkanie to roz-
poczęło się wykładem prof. ireneusza płuski poświęconemu historii ceramiki budowla-
nej w polsce.

inauguracja obchodów 800-lecia ceramiki budowlanej odbyła się w obecności  
V-ce ministra infrastruktury olgierda Dziekońskiego, parlamentarzystów i licznie zapro-
szonych gości.

podczas tej uroczystości zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia państwo-
we i odznaki, a wyróżniającym się firmom wręczono statuetki. W roku bieżącym ta forma 
obchodów 800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich będzie kontynuowana.

W oparciu o osiem wieków historii ceramiki budowlanej organizator – związku produ-
centów Ceramiki budowlanej będzie promował wyroby ceramiki budowlanej a także po-
dejmie działania na rzecz integracji i zwiększenia poczucia przynależności do branży. 
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STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO
KONGRESU BUDOWNICTWA

DANE STATYSTYCZNE ZA OKRES OD MAJA 2002 
DO MAJA 2010 

stałe przedstawicielstwo skupia 22 największe organizacje pozarządowe budow-
nictwa. W 2007 roku przystąpiły do współpracy polskie towarzystwo mieszkaniowe  
i stowarzyszenie obywatelskich inicjatyw. W roku 2008 wniosek o współpracę złożył 
Habitat.

W okresie sprawozdawczym przygotowano ponad 670 wystąpień do władz central-
nych i do sejmu w sprawach kluczowych dla budownictwa, w szczególności dla budow-
nictwa mieszkaniowego:

 przygotowano ponad 210 opinii i ekspertyz w sprawie projektów ustaw związanych  
z procesami inwestycyjnymi,

 stałe przedstawicielstwo kongresu budownictwa wydało drukiem jedenaście zbio-
rów ekspertyz w nakładzie ok. 1500 egzemplarzy, 

 W 2003 r. została wydana biała księga budownictwa, w której współpracujące orga-
nizacje zwracały uwagę na narastający kryzys mieszkaniowy i jego przyczyny,

 W 2005 r. staraniem kongresu została wydana książka pana j. życińskiego „budow-
nictwo mieszkaniowe w europie zachodniej Historia mieszkaniowej solidarności”, 
obrazująca działania rządów europejskich na rzecz rozwoju budownictwa,

 w 2002 r. stałe przedstawicielstwo kongresu budownictwa uruchomiło swoją stro-
nę internetową (www.kongresbudownictwa.pl), której pod strony były otwierane po-
nad 6,5 miliona razy. Według statystyk komputerowych w ostatnim czasie nasze 
pod strony są wywoływane po ok.300 tysięcy razy miesięcznie (w marcu ponad  
330 tysięcy wizyt). W 2009 roku było prawie 2,3 miliony wywołań. 

 W połowie 2006 r. kongres przygotował kompletny projekt ustawy o kasach budow-
lanych, których pierwowzory działają już od wielu lat m.in. w Czechach, słowenii,  
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słowacji i na Węgrzech. projekt został skierowany do sejmu i nie doczekał się dal-
szych działań. W ostatnich miesiącach, wspólnie ze związkiem banków polskich 
przygotowaliśmy kolejną wersję projektu ustawy.

 W 2006 r. został przygotowany przez jedną ze współpracujących organizacji projekt 
wieloletniego programu mieszkaniowego. Dokument został złożony na ręce ministra 
budownictwa i przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury. żadnej reakcji. 
W 2008 roku kongres nawiązał kontakt z polskimi ambasadami w krajach Ue w celu 
zdobycia materiałów na temat wychodzenia z kryzysów mieszkaniowych w tych kra-
jach. Wszędzie ważnym elementem tych działań były wieloletnie (narodowe) progra-
my mieszkaniowe w randze ustaw lub dekretów królewskich. Na tej podstawie kon-
gres przygotował projekt rezolucji, która z wielkimi oporami została przyjęta przez 
sejm w dniu 19 lutego 2010 roku. Niestety w trakcie procesowania usunięto dwa 
fundamentalne zapisy. 

 W styczniu 2007 r. na uroczyste posiedzenie kongresu budownictwa przygotowano  
i wydano drukiem kolejny tom ekspertyz i opinii. kolejne plenarne posiedzenie stałe-
go przedstawicielstwa kongresu budownictwa odbyło się 27 kwietnia 2007 roku, 

 12 lutego 2008 roku odbyło się posiedzenie stałego przedstawicielstwa kongresu 
budownictwa z udziałem przedstawicieli sejmu i rządu poświęcone głównie ocenie 
realizacji inwestycji i budownictwa mieszkaniowego w 2007 roku. W dniu 13 maja 
2009 roku, w sali kolumnowej sejmu odbyło się kolejne plenarne posiedzenie kon-
gresu budownictwa. 

 W styczniu i lutym 2009 roku delegacja kongresu została przyjęta przez ministra in-
frastruktury Cezarego garbarczyka i podsekretarza stanu romana Dziekońskiego. 
W trakcie spotkań przedstawiono krytyczną ocenę sytuacji w inwestycjach i budow-
nictwie. ponowne spotkanie przewodniczącego kongresu z ministrem infrastruktury 
odbyło się 19 marca 2010 roku i w całości było poświęcone programowi mieszkanio-
wemu. 

 W sumie odbyło się 8 plenarnych posiedzeń stałego przedstawicielstwa kongresu 
budownictwa.

 23 lipca 2009 roku, z inicjatywy kongresu budownictwa odbyło się spotkanie przed-
stawicieli pozarządowych organizacji budownictwa z delegacją klubu poselskiego 
Lewica w sprawach budownictwa mieszkaniowego i poprawy stanowionego prawa 
inwestycyjnego, 

 We wrześniu 2008 r. odbyło się posiedzenie kongresu w sprawie nowelizacji ustawy 
o prawie budowlanym. Na posiedzenie przygotowano specjalne wydawnictwo z eks-
pertyzami i stanowiskami organizacji pozarządowych budownictwa,

 30 września 2008 roku. stałe przedstawicielstwo kongresu budownictwa wydało 
specjalne oświadczenie w sprawie bezprecedensowego ograniczenia środków bu-
dżetowych na sferę mieszkaniową, 

 W ostatnich miesiącach kongres budownictwa zainicjował wielką batalię o przygoto-
wanie Narodowego programu mieszkaniowego.

 Cała działalność kongresu jest prowadzona społecznie. 

Warszawa 31 maja 2010


