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WWSSTTĘĘPP  
  
  
  
PPoollsskkaa  jjeesstt  nnaa  oossttaattnniimm  mmiieejjssccuu  ww  UUEE  ww  wwiięękksszzoośśccii  ssttaattyyssttyykk  ddoottyycczząąccyycchh  

mmiieesszzkkaallnniiccttwwaa  ((ppoossiiaaddaammyy  ookk..  334400  mmiieesszzkkaańń  nnaa  11000000  mmiieesszzkkaańńccóóww  ––  kkrraajjee  UUEE  
ppoonnaadd  445500,,  nnaa  ssttaattyyssttyycczznneeggoo  PPoollaakkaa  pprrzzyyppaaddaa  ookk..  2244  mm22  mmiieesszzkkaanniiaa  ––  ww  UUEE  
ookk..  4400,,  wweeddłłuugg  oossttaattnniicchh  ddaannyycchh  mmiinniisstteerrssttwwaa  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ww  PPoollssccee  bbrraakkuujjee  
ookk..  11,,55  mmiilliioonnaa  mmiieesszzkkaańń))..  ZZaa  88  mmiieessiięęccyy  bbrr..  ooddddaannoo  ddoo  uużżyyttkkuu  oo  pprraawwiiee  1188%%  
mmnniieejj  mmiieesszzkkaańń  nniiżż  ww  aannaallooggiicczznnyymm  ookkrreessiiee  uubbiieeggłłeeggoo  rrookkuu..  SSppoośśrróódd  8844991100  
mmiieesszzkkaańń  ooddddaannyycchh  ww  ttyymm  ookkrreessiiee  aażż  9911%%  zzoossttaałłoo  wwyybbuuddoowwaannyycchh  ddllaa  
„„bbooggaattyycchh””  ((ddeewweellooppeerrzzyy,,  bbuuddoowwnniiccttwwoo  iinnddyywwiidduuaallnnee))  ii  ddoo  tteeggoo  ggłłóówwnniiee  ww  
kkiillkkuu  nnaajjwwiięękksszzyycchh  aagglloommeerraaccjjaacchh..  TTyyllkkoo  ookk..  44%%  ssttaannoowwiiłłyy  mmiieesszzkkaanniiaa  
ssppóółłddzziieellcczzee,,  aa  wwsszzyyssttkkiiee  ppoozzoossttaałłee  ((kkoommuunnaallnnee,,  ssooccjjaallnnee)),,  ggddzziiee  ppoottrrzzeebbyy  ssąą  
ooggrroommnnee  zzaalleeddwwiiee  ookk..  55%%..  ZZ  ppeewwnnyymm  uupprroosszzcczzeenniieemm  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  
ggddyybbyy  nniiee  bbyyłłoo  żżaaddnneeggoo  rrzząądduu  wwyynniikkii  bbyyłłyybbyy  ppooddoobbnnee..  NNaa  sskkuutteekk  bbrraakkuu  ppoolliittyykkii  
mmiieesszzkkaanniioowweejj  ii  wwiieelloolleettnniicchh  zzaanniieeddbbaańń  wwaarruunnkkii  mmiieesszzkkaanniioowwee  ww  PPoollssccee  ww  
ssttoossuunnkkuu  ddoo  iinnnnyycchh  kkrraajjóóww  eeuurrooppeejjsskkiicchh  uulleeggaajjąą  ssttaałłeemmuu  ppooggoorrsszzeenniiuu..  WWeeddłłuugg  
wwiieelluu  eekkssppeerrttóóww  mmaa  ttoo  zzaassaaddnniicczzyy  wwppłłyyww  nnaa  kkrryyzzyyss  ddeemmooggrraaffiicczznnyy  oorraazz  
eemmiiggrraaccyyjjnnyy  pprrzzyymmuuss  ddllaa  wwiieelluu  mmłłooddyycchh  lluuddzzii..  RRóówwnniiee  wwiieellee  zzaassttrrzzeeżżeeńń  
ddoottyycczzyy  uussttaawwooddaawwssttwwaa    rreegguulluujjąącceeggoo  pprroocceessyy  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ((ppooggłłęębbiiaa  ssiięę  cchhaaooss  
ww  zzaabbuuddoowwiiee  pprrzzeessttrrzzeennnneejj  ii  nnaarraassttaajjąą  bbaarriieerryy  bbiiuurrookkrraattyycczznnee))..  WW  ookkrreessiiee  
kkiillkkuunnaassttuu  oossttaattnniicchh  llaatt  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnoo  ddzziieessiięęćć  ddoossyyćć  ggrruunnttoowwnnyycchh  
rreeoorrggaanniizzaaccjjii  aaddmmiinniissttrraaccjjii  cceennttrraallnneejj  ww  bbuuddoowwnniiccttwwiiee  ((  nniiee  mmaammyy  mmiinniisstteerrssttwwaa  
bbuuddoowwnniiccttwwaa  ii  zzlliikkwwiiddoowwaannoo  ww  oossttaattnniicchh  mmiieessiiąąccaacchh  KKrraajjoowwyy  FFuunndduusszz  
MMiieesszzkkaanniioowwyy)),,  ww  wwyynniikkuu  cczzeeggoo  nniieeooddwwrraaccaallnniiee  uuttrraaccoonnoo  wwiieelluu  nnaajjlleeppsszzyycchh  
ffaacchhoowwccóóww..  PPoowwiinnnniiśśmmyy  bbuuddoowwaaćć  ddwwaa  rraazzyy  wwiięęcceejj  mmiieesszzkkaańń  nniiżż  oobbeeccnniiee,,  żżeebbyy  
zzaacczząąćć  wwyycchhooddzziićć  zz  kkrryyzzyyssuu  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo  ((aakkttyywwnnaa  rroollaa  ppaańńssttwwaa  ww  ttyycchh  
sspprraawwaacchh  ppoozzaa  ooggrraanniicczzaanniieemm  ppaattoollooggiiii  ssppoołłeecczznnyycchh  pprrzzyynnoossii  kkoonnkkrreettnnee  zzyysskkii  
ddoo  bbuuddżżeettuu  ppaańńssttwwaa  ww  ppoossttaaccii  ppooddaattkkóóww  PPIITT,,  CCIITT  ii  VVAATT))..  NNiieesstteettyy  ppoolliittyyccyy  ww  
wwiięękksszzoośśccii  ttrraakkttuujjąą  pprroobblleemmyy  mmiieesszzkkaanniioowwee  iinnssttrruummeennttaallnniiee  ii  nniicc  nniiee  rroobbiiąą  żżeebbyy  
tteenn  oobbrraazz  zzmmiieenniićć..  
    WW  22000099  rrookkuu  KKoonnggrreess  BBuuddoowwnniiccttwwaa  wwyyssttąąppiiłł  ddoo  ppoollsskkiicchh  aammbbaassaadd  ww  
kkrraajjaacchh  UUEE  zz  pprroośśbbąą  oo  iinnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczząąccee  ssppoossoobbóóww  rroozzwwiiąązzyywwaanniiaa  
pprroobblleemmóóww  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh..  ZZ  nnaaddeessłłaannyycchh  ooppiinniiii  wwyynniikkaałłoo,,  żżee  rrzząąddyy  wwee  
wwsszzyyssttkkiicchh  kkrraajjaacchh  pprroowwaaddzziiłłyy  ii  pprroowwaaddzząą  aakkttyywwnnee  ppoolliittyykkii  mmiieesszzkkaanniioowwee  ww  
rraammaacchh    wwiieelloolleettnniicchh,,  kkoommpplleekkssoowwyycchh  pprrooggrraammóóww  ww  rraannddzzee  uussttaaww  lluubb  ddeekkrreettóóww  
kkrróólleewwsskkiicchh..  WW  tteenn  ssppoossóóbb  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaannoo  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiuu  bbiieeddyy  
mmiieesszzkkaanniioowweejj  ddllaa  ddoorraaźźnnyycchh  cceellóóww  ppoolliittyycczznnyycchh  ii  wwyybboorrcczzyycchh  oorraazz  
wwyykklluucczzaannoo  kkaaddeennccyyjjnnoośśćć  ww  mmyyśślleenniiuu  oo  pprroobblleemmaacchh  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh..  ZZeebbrraannee  
mmaatteerriiaałłyy  ssttaałłyy  ssiięę  ppooddssttaawwąą  ddoo  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  pprroojjeekkttuu  rreezzoolluuccjjii  SSeejjmmuu  ww  
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sspprraawwiiee  NNaarrooddoowweeggoo  PPrrooggrraammuu  RRoozzwwoojjuu  BBuuddoowwnniiccttwwaa  MMiieesszzkkaanniioowweeggoo  ww  
PPoollssccee..  PPrroojjeekktt  rreezzoolluuccjjii  zzoossttaałł  zzłłoożżoonnyy  ww  SSeejjmmiiee  2244  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22000099  rrookkuu..  
RRzząądd  oodd  ppoocczząąttkkuu  bbyyłł  pprrzzeecciiwwnnyy  pprrzzyyjjęęcciiuu  ddookkuummeennttuu  ww  pprrooppoonnoowwaanneejj  pprrzzeezz  
ppoossłłóóww  ffoorrmmuullee  ii  ww  kkoonnsseekkwweennccjjii  SSeejjmm  uucchhwwaalliiłł  rreezzoolluuccjjęę  ppoo  ddoossyyćć  
ffuunnddaammeennttaallnnyycchh  ii  nniieekkoorrzzyyssttnnyycchh  zzmmiiaannaacchh..  WW  rreezzoolluuccjjii  zzoobboowwiiąązzaannoo  rrzząądd  ddoo  
oopprraaccoowwaanniiaa  ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  ddzziieessiięęcciioolleettnniieeggoo  pprrooggrraammuu  rroozzwwoojjuu  
bbuuddoowwnniiccttwwaa  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo..  KKoonnggrreess  BBuuddoowwnniiccttwwaa  wwyyzznnaacczzyyłł  ddoo  
wwssppóółłpprraaccyy  wwyybbiittnnyycchh  eekkssppeerrttóóww,,  kkttóórrzzyy  nniiee  zzoossttaallii  wwyykkoorrzzyyssttaannii,,  bboo  pprraaccee  nnaadd  
pprrooggrraammeemm  nniiee  bbyyłłyy  pprroowwaaddzzoonnee..  KKoonnggrreess  BBuuddoowwnniiccttwwaa  oossttrroo  ii  wwiieellookkrroottnniiee  
iinntteerrwweenniioowwaałł  ww  ttyycchh  sspprraawwaacchh  uu  PPrreezzeessaa  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww,,  MMaarrsszzaałłkkaa  SSeejjmmuu  ii  
MMiinniissttrraa  IInnffrraassttrruukkttuurryy  aallee  bbeezz  rreezzuullttaattóóww..  WW  wwiięękksszzoośśccii  pprrzzyyppaaddkkóóww  KKoonnggrreess  
nniiee  oottrrzzyymmaałłyy  żżaaddnneejj  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  sswwoojjee  wwyyssttąąppiieenniiaa  ii  mmoonniittyy..    

1133  lliippccaa  bbrr..,,  aa  wwiięęcc  ddwwaa  ttyyggooddnniiee  ppoo  wwyyzznnaacczzoonnyymm  pprrzzeezz  SSeejjmm  tteerrmmiinniiee  
rrzząądd  ppooddjjąąłł  ddeeccyyzzjjęę,,  żżee  pprrooggrraammuu  nniiee  wwyykkoonnaa  ii  ppooiinnffoorrmmoowwaałł  oo  ttyymm  MMaarrsszzaałłkkaa  
SSeejjmmuu  ppiissmmeemm  zz  2200  lliippccaa,,  ppooddaajjąącc  pprrzzyy  ttyymm  wwąąttpplliiwwee  uuzzaassaaddnniieenniiaa..  WW  tteejj  
ssyyttuuaaccjjii  KKoonnggrreess  BBuuddoowwnniiccttwwaa,,  nniieezzaalleeżżnniiee  oodd  iinntteerrwweennccjjii  ww  SSeejjmmiiee  ii  rrzząąddzziiee  
wwyyssttąąppiiłł  ddoo  PPrreezzeessaa  NNIIKK  oo  ppoonnoowwnnee  zzbbaaddaanniiee  pprrzzyycczzyynn  nniiee  wwyykkoonnaanniiaa  zzaalleecceeńń  
NNIIKK  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee..  PPrreezzeess  NNIIKK  pprrzzyycchhyylliiłł  ssiięę  ddoo  ssttaannoowwiisskkaa  KKoonnggrreessuu  ii  
ppooiinnffoorrmmoowwaałł,,  żżee  kkoonnttrroollaa  ttaakkaa  jjeesstt  ppllaannoowwaannaa  ww  22001111  rrookkuu..  
  
KKoonnggrreess  BBuuddoowwnniiccttwwaa  
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ROLA PAŃSTWA W ROZWIĄZYWANIU 
PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH 
Europa Zachodnia zawdzięcza są dobrą sytuację mieszkaniową 
wielkim programom budownictwa mieszkaniowego rozpoczętym 
po II wojnie światowej. 70. Geneza powstania większości tych 
programów wiązała się ze zniszczeniami wojennymi oraz z 
powojenną atmosferą sprzyjającą solidarności społecznej. 
Programy te finansowane i kierowane przez państwo miały na 
celu budowę dużej ilości tanich mieszkań dla niezamożnych i 
średniozamożnych rodzin. Wierze w opatrznościową rolę państwa 
sprzyjała bardzo popularna w tym okresie teoria Keynesa, 
przypisująca interwencjonizmowi państwowemu pozytywną rolę 
w podtrzymywaniu bezkryzysowego rozwoju gospodarki. 
Programy miały przede wszystkim charakter społecznego 
budownictwa czynszowego, w którym jak wiadomo o kosztach i 
ilości budowanych mieszkań decydują nie tylko prawa rynku. W 
tej sytuacji najbardziej spektakularne programy budowy 
mieszkań powstawały w państwach, które zdecydowały się na 
wyłożenie odpowiednich środków finansowych.  
Najbardziej spektakularne były z pewnością dwa programy: 
niemiecki i szwedzki. Pierwszy był wynikiem ostrego kryzysu 
mieszkaniowego, jakiemu musiała stawić czoła Niemiecka 
Republika Federalna, bezpośrednio po II wojnie światowej. 
Kryzys ten był spowodowany zniszczeniami wojennymi, ale 
przede wszystkim koniecznością zapewnienia mieszkań 
uchodźcom pochodzącym z Prus Wschodnich, naszych Ziem 
Zachodnich, a także innych obszarów, które dostały się w strefę 
wpływów ZSRR. Co do liczby tych uchodźców nie ma do dziś 
pełnej zgodności, ale wielce prawdopodobne są szacunki 
określające ich liczbę na ok. 10 milionów. Powstały w 1949 roku 
rząd kanclerza Konrada Adenauera musiał w tej sytuacji uznać 
politykę mieszkaniową za jeden ze swych priorytetów. Adenauer 
zapowiedział budowę 400-500 tysięcy mieszkań rocznie, ilość 
uznaną dość powszechnie za nierealną. A jednak już w 1951 roku 
w liczących niewiele ponad 50 milionów Niemczech udało się 
przekroczyć liczbę 400 000 nowobudowanych mieszkań, a w trzy 
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lata później zbudowano już ich ponad 500 000. W ciągu pięciu lat 
powstało w Niemczech ok. 3 milionów mieszkań, co warte jest 
podkreślenia, gdyż spełnienie podobnej obietnicy w naszym 
przypadku będzie raczej niemożliwe. Warunki sprzyjające tak 
dobremu rozwojowi budownictwa mieszkaniowego stworzyła, 
powstała w 1950 roku, tzw. „pierwsza ustawa mieszkaniowa”. 
Warto podkreślić, że budowa mieszkań została uznana za zadanie 
państwa. Oprócz ilości budowanych mieszkań, państwo określało 
też ich wielkość, wyposażenie, wysokość czynszu, a także wysokość 
dochodów osób mogących ze zbudowanych w ten sposób mieszkań 
korzystać, zapewniając w zamian nie oprocentowane kredyty 
pokrywające 80% kosztów budowy mieszkań. W tej formule 
powstawało mniej więcej 2/3 zbudowanych w pierwszej połowie 
lat 50. mieszkań. Mieszkania te budowały przede wszystkim 
działające na zasadach non-profit spółki i spółdzielnie 
mieszkaniowe, a niedostatki siły roboczej redukowały kobiety 
wykonujące typowo męskie prace budowlane. Poza społecznym 
budownictwem czynszowym szeroką pomoc polegającą głównie na 
zwolnieniach podatkowych zapewniono również budownictwu 
powstającemu ze środków prywatnych. Po osiągnięciu 
zakładanych celów, państwo zaczęłosię wycofywać z 
odpowiedzialności za dostarczanie mieszkań. Ograniczono krąg 
osób mogących korzystać z pomocy, zmieniono też strukturę 
subwencji kładąc główny nacisk na wspieranie budownictwa 
własnościowego. 
Szwedzki program „ miliona mieszkań” to już okres znacznie 
późniejszy, bo przełom lat 60. i 70. Mała w tym czasie licząca 
niespełna 8 milionów mieszkańców Szwecja ogłosiła, że wybuduje 
milion mieszkań w ciągu dziesięciu lat. Była to ilość imponująca. 
To tak jakby Polska podjęła się zbudowania 4,5 – 5 milionów 
mieszkań. Podobnie jak w przypadku Niemiec podstawą 
szwedzkiego programu mieszkaniowego było społeczne 
budownictwo czynszowe, realizowane przede wszystkim przez 
działające bez zysku stowarzyszenia komunalne oraz w 
mniejszym stopniu spółdzielnie mieszkaniowe. Apogeum osiągnął 
program w 1970 roku, kiedy to zbudowano ok. 110 000 mieszkań. 
Ostatecznie w ciągu 10 lat Szwedzi wybudowali 1 005 578 
mieszkań. Wzorem Szwecji prawie dwa razy mniejsza Finlandia 
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też ogłosiła i zrealizowała w latach 1966-1975 program pół miliona 
mieszkań. 
Generalnie społeczne budownictwo czynszowe, a więc i wielkie 
programy mieszkaniowe rozwijały się w bardziej w 
uprzemysłowionej Europie północnej. Oprócz wymienionych 
Niemiec i Szwecji, najwięcej społecznych mieszkań czynszowych 
powstało w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Austrii. 
W Europie południowej, gdzie silna była tradycja rolnicza, 
rozwijało się przede wszystkim budownictwo własnościowe. Nie 
było tu efektownych programów budownictwa mieszkaniowego, 
więc i sytuacja mieszkaniowa była tu nieco gorsza od europejskiej 
średniej, szczególnie jeśli chodzi o tanie budownictwo dla 

niezamożnych. Trudno w to uwierzyć, ale w bogatej 
w mieszkania Francji, w 2006 roku przyjęto 
ustawę gwarantującą (!) każdej rodzinie szanse 
posiadania własnego dachu nad głową od 2012 
roku ( Francja posiada 500 mieszkań na 1000 
mieszkańców, a Polska 320 ). W przypadku nie 
wykonania tego zobowiązania bezdomni mogą 
dochodzić tego prawa na drodze sądowej. 
Poprawę sytuacji mieszkaniowej ma zapewnić 
przyjęta w 2006 roku ustawa o narodowym 
zaangażowaniu na rzecz mieszkalnictwa. W 
wyniku tej ustawy w ciągu 5 lat powstanie m.in. 
0,5 miliona społecznych mieszkań czynszowych. 
Budować je będą HLM-y (Mieszkania o 
Umiarkowanych Czynszach), niezwykle 
sprawna organizacja o stuletniej tradycji. Gdzie 
my jesteśmy?  

Kongres Budownictwa    
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Tekst expose premiera Jerzego Buzka  
expose  

 
10.11.1997 

Panie Prezydencie,                                                              Wszyscy chcieli dobrze,  
Panie Marszałku,                                                                  tylko wyszło jak zwykle. 
Wysoka Izbo!                                                                        
„Wiemy dobrze, że sytuacja mieszkaniowa milionów Polaków jest zła. Wieloletnie 
zaniedbania w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie są możliwe do odrobienia w 
ciągu krótkiego czasu. Podstawowym warunkiem skutecznych działań naprawczych w 
tej dziedzinie jest obniżanie inflacji i stały wzrost gospodarczy. 

Rozpoczniemy realizację Narodowego Programu Budownictwa 
Mieszkaniowego. Oznacza to uruchamianie kas mieszkaniowych, zwiększenie 
inwestycji w zbrojenie terenów budowlanych, uproszczenie prawa budowlanego i prawa 
o planowaniu przestrzennym, wspieranie modernizacji technologii oraz lepsze 
wydawanie środków z budżetu. Będziemy pozyskiwać środki pozabudżetowe na 
budownictwo”. 

 
 
KONGRES BUDOWNICTWA w 2002 roku głosami 500 delegatów uznał 
za główne zadanie dla rządu przygotowanie ustawy „NARODOWY 
PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO” 
 
 
XX KONFERENCJA w SPALE poświęcona budownictwu 
mieszkaniowemu, głosami prawie 200 ekspertów sformułowała 
główny postulat wobec rządu w sprawie pilnego przygotowania 
długookresowego NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO w postaci ustawy sejmowej.  
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REZOLUCJA 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
  

z dnia 19 lutego 2010 r.  
  

w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020 
  
  

                Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę opracowania programu określającego 
zasady wspierania budownictwa mieszkaniowego i jego rozwoju w najbliższych latach. 
                Doświadczenia krajów europejskich potwierdzają, że nie ma możliwości rozwiązania 
podstawowych problemów mieszkaniowych bez długofalowego, skoordynowanego wysiłku całych 
gospodarek i zdyscyplinowania działań poszczególnych resortów gospodarczych na rzecz mieszkalnictwa. 
Wieloletnie programy mieszkaniowe w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwecji pozwoliły na skokowe 
przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego w tych krajach. 
                W Polsce w ostatnim okresie odnotowano wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań, głównie 
w segmencie rynkowym i w przeważającej części w kilku największych aglomeracjach. W tym okresie 
spadł udział oddanych do użytku mieszkań komunalnych, społecznych i spółdzielczych. 
                Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podziela stanowisko Najwyższej Izby Kontroli, że „poprawa 
sytuacji mieszkaniowej nie jest możliwa bez wdrożenia kompleksowej polityki mieszkaniowej”.  
                Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za konieczne opracowanie przez Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej tego programu i przedłożenie go Sejmowi w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.  

  
  
  
  
  

                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU 
  
  

                                                                                                                /-/ Bronisław Komorowski 

Strona 1 z 1Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozw...
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Szanowny Panie Przewodniczący 
 
W odpowiedzi na Pański mail z dnia 23 kwietnia br. i po rozmowie z Panem Ministrem Piotrem 
Styczniem pragnę poinformować, że udział przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury na posiedzeniu 
Kongresu Budownictwa w sugerowanej przez Pana formie będzie możliwy dopiero po ustaleniu 
ostatecznego tekstu programu, określającego zasady wspierania budownictwa mieszkaniowego i jego 
rozwoju w najbliższych latach. Program ten, pozbawiony w rezolucji sejmowej „narodowego” 
odniesienia, będzie możliwy do zaprezentowania dopiero po zatwierdzeniu go przez Ministra 
Infrastruktury. Z tego powodu sugerowany przez Pana Przewodniczącego termin nie jest w chwili 
obecnej możliwy do potwierdzenia. 
 
Z poważaniem 
Artur Wieliczko 
Biuro Informacji i Promocji 
Ministerstwo Infrastruktury 
 

                                                                                                                    WWaarrsszzaawwaa  2266  kkwwiieettnniiaa  22001100  
MMiinniisstteerrssttwwoo  IInnffrraassttrruukkttuurryy  
BBiiuurroo  IInnffoorrmmaaccjjii  ii  PPrroommooccjjii  

DDyyrr..  TTeerreessaa  JJaakkuuttoowwiicczz  
  
ZZ  ppeewwnnyymm  zzaasskkoocczzeenniieemm  oottrrzzyymmaalliiśśmmyy  wwiiaaddoommoośśćć  oodd  PPaannaa  AArrttuurraa  

WWiieelliicczzkkoo,,  żżee  wwbbrreeww  wwcczzeeśśnniieejjsszzyymm,,  ooggóóllnnyymm  uuzzggooddnniieenniioomm,,  ppooddsseekkrreettaarrzz  
ssttaannuu  PP..  SSttyycczzeeńń  nniiee  wweeźźmmiiee  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossiieeddzzeenniiuu  KKoonnggrreessuu  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ww  
SSeejjmmiiee  ww  ddnniiuu  3311  mmaajjaa  bbrr....  WW  ttyymm  mmiieejjssccuu  cchhcciiaałłbbyymm  pprrzzyyppoommnniieećć,,  żżee  pprraaccee  
nnaadd  rreezzoolluuccjjąą  sseejjmmoowwąą  ((ppóółł  ssttrroonnyy  tteekkssttuu))  ttrrwwaałłyy  pprraawwiiee  ppóółł  rrookkuu  ii  zzaakkoońńcczzyyłłyy  
ssiięę  ddooppiieerroo  ww  ddnniiuu  1199  lluutteeggoo  bbrr..  WW  ddnniiuu  1188  mmaarrccaa  ooddbbyyłłeemm  bbaarrddzzoo  ppoożżyytteecczznnąą  
rroozzmmoowwęę  zz  MMiinn..  CCeezzaarryymm  GGrraabbaarrcczzyykkiieemm,,  kkttóórryy  wwyykkaazzaałł  ppeełłnnee  zzrroozzuummiieenniiee  ii  
ppooppaarrcciiee  ddllaa  kkoonniieecczznnoośśccii  ppiillnneeggoo  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ddzziieessiięęcciioolleettnniieeggoo  pprrooggrraammuu  
mmiieesszzkkaanniioowweeggoo..  PPoottwwiieerrddzziiłłeemm  cchhęęćć  ppoommooccyy  ii  wwssppóółłpprraaccyy  zzee  ssttrroonnyy  KKoonnggrreessuu..  
WW  ttrraakkcciiee  mmoojjeejj  rroozzmmoowwyy  zz  MMiinn  PPiioottrreemm  SSttyycczznniieemm  ww  ddnniiuu  1199  kkwwiieettnniiaa  
oommóówwiilliiśśmmyy  wwssttęęppnniiee  zzaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  ii  pprreezzeennttaaccjjęę  zzaałłoożżeeńń  ((!!))  pprrooggrraammuu    
nnaa  ppoossiieeddzzeenniiuu  KKoonnggrreessuu..  PPooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  ssttwwiieerrddzziiłłeemm,,  żżee  ppoommiimmoo  uuppłłyywwuu  22  
mmiieessiięęccyy  oodd  pprrzzyyjjęęcciiaa  rreezzoolluuccjjii  ii  mmiieessiiąąccaa  oodd  rroozzmmóóww  zz  mmiinn..  GGrraabbaarrcczzyykkiieemm  
pprraaccee  nnaadd  pprrooggrraammeemm  nniiee  zzoossttaałłyy  rroozzppoocczzęęttee..  PPoottwwiieerrddzziiłłyy  ttoo  oobbrraaddyy  eekkssppeerrttóóww  
uu  MMiinn..  PP..  SSttyycczznniiaa  ww  ddnniiuu  2222  kkwwiieettnniiaa..  OObbaawwiiaammyy  ssiięę,,  żżee  ttoo  wwłłaaśśnniiee  mmoożżee  bbyyćć  
pprrzzyycczzyynnąą  wwyyccooffaanniiaa  ssiięę  zzee  zzrreeffeerroowwaanniiaa  zzaałłoożżeeńń,,  ppoowwttaarrzzaamm  zzaałłoożżeeńń  pprrooggrraammuu  
aa  nniiee  jjeeggoo  oossttaatteecczznneejj  wweerrssjjii..  PPooddaajjąącc  ppoowwyyżżsszzee  ii  ww  ooppaarrcciiuu  oo  pprrzzyycchhyyllnnee  
ssttaannoowwiisskkoo  PPaannaa  MMiinniissttrraa  CCeezzaarreeggoo  GGrraabbaarrcczzyykkaa  pprroosszzęę  oo  zzrreewwiiddoowwaanniiee  
ssuuggeessttiiii  wwyyrraażżoonneejj  ww  mmaaiilluu  zz  2233  bbmm..  
  
RRoommaann  NNoowwiicckkii  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoonnggrreessuu  BBuuddoowwnniiccttwwaa          
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WWaarrsszzaawwaa  1133  mmaajjaa  22001100  

MMiinniisstteerr  IInnffrraassttrruukkttuurryy  
CCeezzaarryy  GGrraabbaarrcczzyykk  
  
SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  MMiinniissttrrzzee..  
PPoo  mmooiimm  ssppoottkkaanniiuu  zz  mmiinniissttrreemm  SSttyycczznniieemm  ww  ddnniiuu  1199  kkwwiieettnniiaa  ii  ssppoottkkaanniiuu  
ggrruuppyy  eekkssppeerrttóóww  ww  ddnniiuu  2222  kkwwiieettnniiaa,,  ssttwwiieerrddzziilliiśśmmyy  wwiieelloommiieessiięęcczznnee  
ooppóóźźnniieenniiaa  ww  rreeaalliizzaaccjjii  rreezzoolluuccjjii  SSeejjmmuu  zz  ddnniiaa  1199  lluutteeggoo  bbrr..  ww  sspprraawwiiee  pprrooggrraammuu  
mmiieesszzkkaanniioowweeggoo..  PPrróóbbyy  bbeezzppoośśrreeddnniieeggoo  ppooiinnffoorrmmoowwaanniiaa  oo  ttyymm  PPaannaa  MMiinniissttrraa  
nniiee  pprrzzyynniioossłłyy  rreezzuullttaattuu..  WW  ddnniiuu  3300  kkwwiieettnniiaa  wwyyssttoossoowwaałłeemm  wwiięęcc  ppiissmmoo,,  ww  
kkttóórryymm  pprrzzeeddssttaawwiiłłeemm  oobbaawwyy  KKoonnggrreessuu  BBuuddoowwnniiccttwwaa..  MMiinnęęłłoo  kkoolleejjnnee  
kkiillkkaannaaśścciiee  ddnnii  bbeezz  żżaaddnneejj  rreeaakkccjjii..  JJeesstt  ttoo  ddzziiwwnnee,,  bboowwiieemm  nnaa  ppoossiieeddzzeenniiaacchh  
kkoommiissjjii  sseejjmmoowwyycchh  ssttrroonnaa  rrzząąddoowwaa  ttwwiieerrddzziiłłaa,,  żżee  ppoottrrzzeebbuujjee  1122  mmiieessiięęccyy  nnaa  
pprrzzyyggoottoowwaanniiee  pprrooggrraammuu..  SSeejjmm  ddaałł  ttyyllkkoo  66  mmiieessiięęccyy  ii  ppoo  ttrrzzeecchh  mmiieessiiąąccaacchh  
ookkaazzuujjee  ssiięę,,  żżee  pprraaccee  nnaadd  pprrooggrraammeemm  ww  rroozzuummiieenniiuu  rreezzoolluuccjjii  nniiee  zzoossttaałłyy  
rroozzppoocczzęęttee..  PPaammiięęttaajjąącc  oo  bbaarrddzzoo  dduużżyymm  zzaaaannggaażżoowwaanniiuu  PPaannaa  MMiinniissttrraa  ww  tteejj  
sspprraawwiiee  wwyyrraażżoonnee  ppooddcczzaass  nnaasszzeeggoo  ssppoottkkaanniiaa  ww  ddnniiuu  1188  mmaarrccaa,,  ddoocchhooddzzęę  ddoo  
wwnniioosskkuu,,  żżee  wwiiddoocczznniiee  nniiee  ddoocciieerraajjąą  ddoo  PPaannaa  ppeełłnnee  iinnffoorrmmaaccjjee..  WW  kkaażżddeejj  cchhwwiillii  
jjeesstteeśśmmyy  wwiięęcc  ggoottoowwii  pprrzzeeddssttaawwiićć  ddookkuummeennttyy  ii  wwssppoommóócc  ddzziiaałłaanniiaa  rreessoorrttuu..  
ZZ  wwyyrraazzaammii  sszzaaccuunnkkuu    
RRoommaann  NNoowwiicckkii        
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                                                                            Warszawa 15 czerwca 2010r. 
 
 

                                                              Prezes Rady Ministrów 
                                                      Pan Donald Tusk 
 
 
31 maja odbyło się w Sejmie uroczyste posiedzenie Kongresu Budownictwa, 

skupiającego 22 największe, pozarządowe organizacje budownictwa.  W posiedzeniu 
uczestniczyło 160 osób (posłowie, ministrowie, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych budownictwa, związków zawodowych, przedstawiciele administracji 
terenowej i eksperci). Uczestnicy obrad otrzymali obszerne wydawnictwo 
„PROGRAMY MIESZKANIOWE – BRUKOWANIE PIEKŁA zawierające zbiór 
referatów, ekspertyz i opinii. Na Sali obrad eksponowano wystawę karykatur o 
budownictwie, zdjęcia z poprzednich posiedzeń, wystawę wydawnictw Kongresu i 
Fundacji Bezdomnych. W trakcie obrad przekazano Burmistrzowi Sandomierza 
materiały i wyroby budowlane dla osób dotkniętych klęską powodzi o wartości ok. 
250 tysięcy złotych.  

Kongres bardzo krytycznie ocenił sytuację mieszkaniową Polaków. Bez 
wyraźnej przyczyny, tylko na skutek indolencji polityków Polska znajduje się na 
ostatnich miejscach we wszystkich prawie wskaźnikach statystycznych dotyczących 
mieszkalnictwa (ilość mieszkań na tysiąc mieszkańców, ilość metrów kwadratowych 
mieszkania przypadająca na statystycznego Polaka). Panuje powszechna opinia, że 
rząd nic nie robi żeby zwiększyć szanse mieszkaniowe i zahamować grabież 
przestrzeni publicznej. Przyrost oddawanych mieszkań dotyczy wyłącznie 
budownictwa dla „bogatych” i występuje głównie w 6 najbogatszych aglomeracjach. 
Za rogatkami wielkich miast jest gorzej niż kiedykolwiek. 

Już expose Pana Premiera wygłoszone na początku urzędowania wyraźnie 
różniło się od europejskich standardów w sprawach mieszkaniowych i budziło nasze 
zaniepokojenie. Niestety nie udało się przekazać tych opinii na odpowiednim szczeblu. 
Podobna sytuacja zaistniała w trakcie prac nad RAPORTEM POLSKA 2030. Autorzy 
prawie nie dostrzegli wpływu warunków mieszkaniowych na postęp cywilizacyjny 
Polski (zał.).  
 Z inicjatywy Kongresu Budownictwa sejm 19 lutego br. uchwalił Rezolucję w 
sprawie programu mieszkaniowego na lata 2010-2020. Kongres przygotował w 
oparciu o dane z krajów UE specjalne uzasadnienie konieczności opracowania takiego 
dokumentu w randze ustawy co było warunkiem przesilenia w tych sprawach. 
Wystąpiliśmy również do Klubu PO z prośbą o możliwość przedstawienia 
argumentów posłom. Klub lekceważąco nie odpowiedział na inicjatywę i nakazał 
głosować za negatywnymi zmianami w rezolucji. Właśnie mija termin opracowania 
programu i pomimo propozycji na piśmie nawet nie skorzystano z naszej oferty 
wykorzystania materiałów krajów UE i z doświadczeń naszych ekspertów, autorów 
podobnych programów (min. A. Bratkowski, Min. Sł. Najnigier, Prof. P. Witakowski, 
J. Furga- Związek Banków Polskich, A. Kowalewski Przew. Gł. Komisji 
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Urbanistycznej). Natomiast na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się materiał 
imitujący wykonanie Rezolucji Sejmu. Jest poważna obawa, że kolejny raz opinia 
publiczna zostanie wprowadzona w błąd. 
 Przesyłając w załączeniu pełny tekst uchwały Kongresu Budownictwa 
zwracamy uwagę na następujące postulaty: 
 

1. Należy pilnie dokończyć prace nad Narodowym Programem Mieszkaniowym i 
przyjąć go w postaci ustawy sejmowej. 

2. Konieczne jest przygotowanie aneksu do RAPORTU POLSKA 2030 
poświęconego sprawom mieszkalnictwa. 

3. Niekontrolowana urbanizacja i narastający chaos przestrzenny, wywołują coraz 
większe straty społeczne i gospodarcze, utrudniają inwestowanie, nie pozwalają 
również na rozwiązanie kwestii mieszkaniowej w Polsce. Uporządkowanie 
spraw przestrzennych wymaga powołania centralnego urzędu, który zreformuje 
wadliwy system gospodarki przestrzennej a następnie zapewni odpowiedni 
monitoring, nadzór na procesami urbanizacji i stałe doskonalenie systemu 
gospodarki przestrzennej. 

4. Kongres uważa za konieczne pilne powołanie, na wzór większości krajów 
europejskich, samodzielnego organu administracji państwa w zakresie 
budownictwa. Do czasu zrealizowania tego postulatu funkcje koordynacyjne 
wdrażania i realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego powinien pełnić 
Pełnomocnik Rządu ds. Mieszkaniowych. Nie można prowadzić skutecznej 
polityki państwa w zakresie polityki przestrzennej i budownictwa 
mieszkaniowego z pozycji dwóch podsekretarzy stanu. 

 
W imieniu Kongresu Budownictwa zwracam się do Pana Premiera z prośbą o 

stworzenie możliwości uważnego przedyskutowania tych postulatów i podjęcia 
właściwych decyzji. 
 
 
 

Roman Nowicki 
 
Przewodniczący  
Kongresu Budownictwa   

 
 
 
 
 
 
 

                                      KONGRES BUDOWNICTWA 
01-793 Warszawa Rydygiera 7 p. 35 

www.kongresbudownictwa.pl biuro@kongresbudownictwa.pl 
tel. O22 839 44 18           k. 0-502 279 754 
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                                                                                                                                                                        WWaarrsszzaawwaa    2244  ssiieerrppnniiaa  22001100  

  
                                                                                        PPrreezzeess  NNaajjwwyyżżsszzeejj  IIzzbbyy  KKoonnttrroollii  
                                                                                        PPaann  JJaacceekk  JJeezziieerrsskkii  
SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  PPrreezzeessiiee  

WWiieellkkiiee  oorrggaanniizzaaccjjee  ppoozzaarrzząąddoowwee  oodd  llaatt  bbeezzsskkuutteecczznniiee  zzaabbiieeggaajjąą  oo  
ppoowwssttrrzzyymmaanniiee  nnaarraassttaajjąącceeggoo  kkrryyzzyyssuu  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo..  NNaawweett  ww  ookkrreessiiee  bbaarrddzzoo  
ddoobbrreejj  kkoonniiuunnkkttuurryy  ggoossppooddaarrcczzeejj  kkoolleejjnnee  rrzząąddyy  nniiee  rroobbiiłłyy  nniicc  żżeebbyy  ssyyttuuaaccjjaa  
mmiieesszzkkaanniioowwaa  PPoollaakkóóww  uulleeggłłaa  ppoopprraawwiiee..  UUżżyyttkkuujjeemmyy  nnaajjmmnniieejj  mmiieesszzkkaańń  ww  
EEuurrooppiiee  nnaa  11000000  mmiieesszzkkaańńccóóww  ii  ssttaattyyssttyycczznniiee  nnaajjmmnniieejj  ppoowwiieerrzzcchhnnii  
mmiieesszzkkaanniioowweejj  pprrzzyyppaaddaa  nnaa  jjeeddnneeggoo  mmiieesszzkkaańńccaa..  

DDuużżee  nnaaddzziieejjee  wwiiąązzaalliiśśmmyy  zz  bbaarrddzzoo  ddoobbrryymmii  bbaaddaanniiaammii  NNIIKK  zz  22000077  rrookkuu  
ww  sspprraawwaacchh  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh..  WWnniioosskkii  bbyyłłyy  ddrruuzzggooccąąccee..  NNIIKK  ppoottwwiieerrddzziiłł,,  żżee  
ssttaattyyssttyycczznniiee  bbrraakkuujjee  ookk..  11,,55  mmiilliioonnaa  mmiieesszzkkaańń..  ZZaasskkoocczzeenniieemm  ddllaa  ooppiinniiii  
ppuubblliicczznneejj  bbyyłł  ffaakktt,,  żżee  ggmmiinnnnee  zzaassoobbyy  mmiieesszzkkaańń  kkoommuunnaallnnyycchh  ii  ssooccjjaallnnyycchh  
ddoossyyćć  ggwwaałłttoowwnniiee  ssiięę  kkuurrcczzyyłłyy  zzaammiiaasstt  rroossnnąąćć..  WWiinnąą  zzaa  ttaakkii  ssttaann  NNIIKK  oobbcciiąążżyyłł  
kkoolleejjnnee  rrzząąddyy..  WWee  wwnniioosskkaacchh  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  ppoossttuulloowwaannoo  ppiillnnee  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  
ddłłuuggooffaalloowweejj  ssttrraatteeggiiii  rroozzwwoojjuu  bbuuddoowwnniiccttwwaa  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo  ii  ppoowwoołłaanniiee  
ppeełłnnoommooccnniikkaa  rrzząądduu  ddss..  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  zzggooddnniiee  zz  rroozzppoorrzząąddzzeenniieemm  
zz  22000055  rrookkuu..  RRaappoorrtt  NNIIKK  ww  ttyycchh  kklluucczzoowwyycchh  sspprraawwaacchh  zzoossttaałł  pprrzzeemmiillcczzaannyy  
pprrzzeezz  mmeeddiiaa  ((ww  ttyymm  ssaammuumm  cczzaassiiee  sszzeerrookkoo  ooppiissyywwaannoo  iinnnnyy  rraappoorrtt  oo  bbrruuddzziiee  nnaa  
ddwwoorrccaacchh))..  

KKuurriioozzaallnnyy  jjeesstt  ssppoossóóbb  zzaałłaattwwiieenniiaa  wwnniioosskkóóww  NNIIKK..  ZZaammiiaasstt  ppoowwoołłaaćć  
ppeełłnnoommooccnniikkaa,,  ccoo  uummoożżlliiwwiiłłoobbyy  kkoooorrddyynnaaccjjęę  pprraacc  nnaadd  uuppoorrzząąddkkoowwaanniieemm  
nnaajjggoorrsszzeeggoo  ww  EEuurrooppiiee  pprraawwaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo  ii  pprrzzyyggoottoowwaanniieemm  ddłłuuggooffaalloowweeggoo  
pprrooggrraammuu  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo,,  rrzząądd  PPrreemmiieerraa  TTuusskkaa  zzlliikkwwiiddoowwaałł  pprrzzeeppiiss  oo  
ppeełłnnoommooccnniikkuu  oorraazz  nniieekkoonnssttyyttuuccyyjjnniiee  nniiee  wwyykkoonnaałł  rreezzoolluuccjjii  SSeejjmmuu  nnaakkaazzuujjąącceejj  
pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  bbrr..  pprrooggrraammuu  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo  zzggooddnneeggoo  zz  
wwnniioosskkaammii  NNIIKK..  

WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ppoowwyyżżsszzyymm,,  ww  iimmiieenniiuu  2222  nnaajjwwiięękksszzyycchh  oorrggaanniizzaaccjjii  
ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  zzwwrraaccaamm  ssiięę  zz  pprroośśbbąą  oo  mmoożżlliiwwiiee  ppiillnnee  ppoowwttóórrzzeenniiaa  bbaaddaańń  
ddoottyycczząąccyycchh  mmiieesszzkkaallnniiccttwwaa,,  aa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ddoottyycczząąccyycchh  rreeaalliizzaaccjjii  
wwnniioosskkóóww  NNIIKK..  
ZZ  wwyyrraazzaammii  sszzaaccuunnkkuu  
RRoommaann  NNoowwiicckkii  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  

KONGRES BUDOWNICTWA 
01-793 Warszawa Rydygiera 7 p. 35 

www.kongresbudownictwa.pl biuro@kongresbudownictwa.pl 
tel. O22 839 44 18           k. 0-502 279 754 
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Warszawa, 7 września  2010 r. 

 

 

Pan 

Grzegorz SCHETYNA 

Marszałek Sejmu RP 

 
Szanowny Panie Marszałku, 
 

Na podstawie art. 173 ust. 3 Regulaminu Sejmu, wnoszę - w 
imieniu Klubu Poselskiego Lewica - o umieszczenie w porządku 
najbliższego, tj. 74. posiedzenia Sejmu RP,  punktu:  

 
 

- Informacja rządu o powodach nie wykonania Uchwały Sejmu RP z 
dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa 
Mieszkaniowego na lata 2010 - 2020. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 19 lutego 2010 r. Sejm RP przyjął jednomyślnie Rezolucję w 
sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010 - 2020. W 
dokumencie tym zobowiązał Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do 
opracowania programu kompleksowej polityki mieszkaniowej i 
przedłożenia go Sejmowi do dnia 30 czerwca br. Dyspozycja Sejmu nie 
została wykonana.   

W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie przez rząd 
informacji o powodach nie wykonania wymienionej uchwały. 

 

 

Z poważaniem   

Leszek ALEKSANDRZAK 

Wiceprzewodniczący KP Lewica 
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Najwyżs za lzba Kontrol i
Depar tament  S t ra teg i i

Kont ro lne j

Wyclział Skarg i Wniosków

Warszawa, ania)Q

Pan  Roman Now ick i
-Przeruodrriczą4;r=-
Kongresu  Budown i c twa
u l .  Rydyg ie ra  7  p .  35
01-793  Warszawa

wsivwsw-052-2409 t2010 ff

9?R/--rr'7 Go;' ?* n"'a"% ? t
W odpowiedzina skierowane do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wystąpienie Pana

Przewodniczącego postulujące przeprowadzenie kontroli w zakresie rea|tzacjt ptzez Ptząd
zadania dotyczącego opracowania długofalowej strategii rozwoju budownictwa
mieszkaniowego Wydział Skarg i Wniosków uprzejmie informuje, Że na20l1 r' zaplanowana
została kontrola nt. ,,Realizacja zadań w zalcresie gospodarki mieszkaniowej przez organy
ądmini s tr acj i r z ądow ej i j e dno s tki s amor z ądu t ery t or i al ne go','

Celem tej kontroli będzie dokonanie oceny realizacji przez organy administracji
publicznej funkcji stymulującej w zalcesie gospodarki mieszkaniowej, poprzez tworzenie
i wdraianie długookresowej strategii rozwoju mieszkalnictwa. Kontrola obejmie takŻę sposób
rea|tzacjt przez Ministra Infrastruktury wniosku NIK, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym

z dnia 29 sierpnia 2007 r., o podjęcie działań zmterzających do wdrozenia rządowego systemu
wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a takŻe sposób wykonania przez Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji Sejmu RP z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju
Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020, (Monitor Polski Nr 10, poz. 89)
zobowiązując€1 Rząd do opracowania plogramu określającego zasady wspierania
budownictwa mieszkaniowego i jego rozwoju w najblizszych Iatach otaz przedłoŻenia go

Sejmowi RP do dnia 30 czerwcałOl} r. O . r

1 rw ą.ż-,t.t.l.o/ł.-U"*,W:ZM
doradca techniczny

u l .  F i l t r owa  51  ,  02 -056  Warszawa
te l . :  ( 0 -22 )  444  55  43 ,  f ax  (0 - f2 )  444  53  55 ,  e -ma i l :  wsw@n ik .gov .p l

Ad res  ko respondency jny :  Sk r .pocz t .  P -14 ,  00 -950  Warszawa  L

września 2010 r'
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W posiedzeniu Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa, które się 
odbyło w dniu 31 maja 2010 roku w Sali Kolumnowej Sejmu uczestniczyło, 160 
osób (posłowie, ministrowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych 
budownictwa, związków zawodowych, przedstawiciele administracji terenowej i 
eksperci). Uczestnicy obrad otrzymali obszerne wydawnictwo „PROGRAMY 
MIESZKANIOWE – BRUKOWANIE PIEKŁA zawierające zbiór referatów, 
ekspertyz i opinii. Na Sali obrad eksponowano wystawę karykatur o 
budownictwie, zdjęcia z poprzednich posiedzeń, wystawę wydawnictw 
Kongresu i Fundacji Bezdomnych. W trakcie obrad przekazano Burmistrzowi 
Sandomierza materiały i wyroby budowlane dla osób dotkniętych klęską 
powodzi o wartości ok. 250 tysięcy złotych.  
  
UCHWAŁA KONGRESU BUDOWNICTWA 
PRZYJĘTA NA POSIEDZENIU  
W DNIU 31 MAJA 2010   
 
1.Kongres bardzo krytycznie ocenił stan prac nad programem 
mieszkaniowym na lata 2010-2020 (rezolucja sejmu z dnia 19 
lutego 2010). Termin zakończenia  upływa w końcu czerwca, 
tymczasem prace nad dokumentem w rozumieniu rezolucji, nie 
zostały rozpoczęte. Pomimo uzgodnień dokonanych w trakcie 
posiedzeń połączonych komisji sejmowych i wbrew 
doświadczeniom europejskim, sejm obniżył rangę dokumentu, co 
praktycznie przesądza, że nie będzie on wykonany podobnie jak 
wszystkie dotychczasowe programy mieszkaniowe. Kongres 
Budownictwa zdecydowanie uważa, że Narodowy Program 
Mieszkaniowy na lata 2010-2020 powinien być przyjęty w formie 
ustawy, co umożliwi zaplanowanie odpowiednich środków na jego 
realizację i koordynację działań poszczególnych resortów. 
2.RAPORT POLSKA 2030, który miał skupić energię Polaków na 
nowym, wielkim projekcie cywilizacyjnym i „…odwrócić 
następną kartę historii….”, prawie w ogóle nie zajmuje się 
mieszkalnictwem i praktycznie pomija sprawy  gospodarki 
przestrzennej. Na 390 stron Raportu tylko jedna, i do tego 
niezupełnie kompetentnie sformułowana teza, została poświęcona 
problematyce mieszkaniowej. Zastanawia jak autorzy wyobrażają 
sobie postęp cywilizacyjny Polski bez rozwiązania palących 
problemów mieszkaniowych. Kongres uważa za konieczne i pilne 
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przystąpienie do opracowania aneksu do Raportu w celu 
uzupełnienie tych braków. 
3.Niekontrolowana urbanizacja i narastający chaos przestrzenny, wywołują 
coraz większe straty społeczne i gospodarcze, utrudniają inwestowanie, nie 
pozwalają również na rozwiązanie kwestii mieszkaniowej w Polsce. Stan 
naszych miast, ich braki funkcjonalne i programowe, obniżają konkurencyjność 
naszego kraju na rynku globalnym a chaos przestrzenny przyczynia się do 
znacznego obniżenia wartości majątku narodowego. Wysokie koszty społeczne i 
ekonomiczne ostatniej powodzi to, w istotnym wymiarze, efekt lekceważenia 
problemów gospodarki przestrzennej przez władze krajowe, rezygnacji z 
kontrolnej funkcji planu jako narzędzia racjonalnego sterowania procesami 
zabudowy oraz stosowania nieadekwatnych rozwiązań ekonomicznych, 
niezgodnych z konstytucyjną zasadą rozwoju zrównoważonego. Należy 
podkreślić, że planowanie przestrzenne jest powszechną praktyką krajów 
Europy Zachodniej, zapobiega bowiem nie tylko nadmiernym społecznym 
kosztom rozwoju (w tym spekulacji trenami), ale także obniża skutki i koszty 
katastrof przyrodniczych. 
Apelujemy do Rządu i Sejmu o przyspieszenie prac legislacyjnych i 
przeprowadzenie całościowych reform, które zagwarantują: 
 

o Powstrzymanie niekontrolowanej urbanizacji i skuteczną ochronę 
cennych zasobów – terenów rolnych i leśnych. 

o Objęcie obowiązkiem planistycznym przestrzennym wszystkich terenów 
przewidzianych do rozwoju – dla nowej zabudowy i terenów 
podlegających modernizacji i intensywnym przekształceniom. Plany dla 
nowych terenów pod urbanizację powinny być opracowane i uchwalone 
we wszystkich gminach w ciągu dwóch lat. W gminach rolniczych, o 
niskim stopniu urbanizacji, plany te winny mieć uproszczony zakres i 
procedury wykonawcze.  

o Dostosowanie wielkości terenów planowanych dla nowej zabudowy do 
realnych potrzeb gmin i bilansowanych w wymiarze regionalnym. 
Zmniejszy to radykalnie koszty uzbrojenia terenu i pozwoli na tworzenie 
wartościowych zespołów urbanistycznych, bez istotnego zwiększania 
budżetów gmin. 

o Wprowadzenie zakazu wydawania pozwoleń na budowę na terenach nie 
objętych planami przestrzennymi i likwidację administracyjnej decyzji o 
warunkach zabudowy, która jest głównym źródłem patologii 
przestrzennych i korupcji. 

o Zakaz planowania i realizowania nowej zabudowy na terenach 
niekorzystnych - jak tereny zalewowe, rejony szkód górniczych itp. 
Dysponujemy w Polsce wystarczającym zasobem terenów 
odpowiadających potrzebom urbanizacji, a budowanie na terenach 
zagrożonych wywołuje nieracjonalnie wysokie koszty zabezpieczeń oraz 
grozi kolejnymi katastrofami. 
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o Wprowadzenie do systemu gospodarki gruntami narzędzi fiskalno – 
finansowych stymulujących racjonalne użytkowanie terenów 
budowlanych zgodnie z narodowym interesem i gwarantujących gminom 
dochody z tytułu decyzji planistycznych i realizowanych inwestycji celu 
publicznego. 

 
Uporządkowanie spraw przestrzennych, zbudowanie w Polsce sprawnego 
systemu planowania i jego wdrożenia oraz zapewnienie efektywnej kontroli 
urbanistycznej jest sprawa najwyższej wagi i leży w interesie polskiej racji 
stanu. Wymaga to m.in. powołania centralnego urzędu, który zreformuje 
wadliwy system gospodarki przestrzennej a następnie zapewni odpowiedni 
monitoring, nadzór na procesami urbanizacji i stałe doskonalenie systemu 
gospodarki przestrzennej. 
4.Siedem poważnych reorganizacji centralnej „administracji budowlanej” w 
okresie ostatnich lat(!), ostateczna likwidacja ministerstwa budownictwa i 
urzędu mieszkalnictwa, likwidacja sejmowej komisji budownictwa, 
ograniczenie zaplecza naukowo badawczego, likwidacja Funduszu 
Mieszkaniowego, doprowadziły do pogłębiającego się kryzysu mieszkaniowego, 
drastycznego obniżenia jakości stanowionego prawa „inwestycyjnego” i utraty 
dużej części kadry najlepszych fachowców, co utrudnia w sposób zdecydowany   
reformę mieszkaniową. Kongres uważa za konieczne pilne powołanie, na wzór 
większości krajów europejskich, samodzielnego organu administracji państwa 
w zakresie budownictwa. Do czasu zrealizowania tego postulatu funkcje 
koordynacyjne wdrażania i realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego 
powinien pełnić Pełnomocnik Rządu ds. Mieszkaniowych 
5.W dalszym ciągu istnieje pilna konieczność kompleksowego uporządkowania 
szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego. Nieskoordynowane prace nad 
Prawem Budowlanym, planowaniem przestrzennym, zamówieniami 
publicznymi powodują narastający chaos w zabudowie i rosnące zagrożenia na 
skutek klęsk żywiołowych i katastrof budowlanych. Przykład prac nad Prawem 
Budowlanym wywołuje powszechną krytykę. Projekt rządowy był  kilkanaście 
miesięcy dyskutowany z ekspertami we wszystkich województwach i nagle 
prace przerwano dla promocji powszechnie krytykowanego projektu nowelizacji 
przygotowanego przez komisję Przyjazne Państwo. Skutek jest taki, że projekt 
rządowy „spoczywa w szufladach”, a projekt Komisji Przyjazne Państwo został  
zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.   
6.Doświadczenia europejskie potwierdzają, że nie ma możliwości rozwiązania 
problemów mieszkaniowych bez systemów umożliwiających gromadzenie 
znaczących środków prywatnych na te cele. Dotychczas największe i bezpieczne 
sukcesy w tym zakresie osiągnięto w Europie przy pomocy kas budowlanych. W 
Polsce kasy tego typu powołano do życia w 1997 roku, ale na skutek zaniechań  
administracyjnych rządu  nigdy nie rozpoczęły  one działalności. Kongres 
przygotował projekt ustawy o kasach budowlanych wzorowany na prawie stu 
letnich doświadczeniach europejskich. Uruchomienie w Polsce kas 
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budowlanych jest wspierana przez Związek Banków Polskich. W trakcie obrad, 
przedstawiciel Poselskiego Klubu Lewicy złożył deklarację podjęcia inicjatywy 
poselskiej w celu uchwalenia ustawy o kasach budowlanych. Kongres 
Budownictwa zwraca się do klubów sejmowych z prośbą o poparcie tej 
inicjatywy.  
(uchwała została przyjęta przez aklamację)    
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