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WSTĘP

Polska jest na ostatnim miejscu w UE w większości statystyk dotyczących
mieszkalnictwa (posiadamy ok. 340 mieszkań na 1000 mieszkańców – kraje UE
ponad 450, na statystycznego Polaka przypada ok. 24 m2 mieszkania – w UE
ok. 40, według ostatnich danych ministerstwa infrastruktury w Polsce brakuje
ok. 1,5 miliona mieszkań). Za 8 miesięcy br. oddano do użytku o prawie 18%
mniej mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spośród 84910
mieszkań oddanych w tym okresie aż 91% zostało wybudowanych dla
„bogatych” (deweloperzy, budownictwo indywidualne) i do tego głównie w
kilku największych aglomeracjach. Tylko ok. 4% stanowiły mieszkania
spółdzielcze, a wszystkie pozostałe (komunalne, socjalne), gdzie potrzeby są
ogromne zaledwie ok. 5%. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że
gdyby nie było żadnego rządu wyniki byłyby podobne. Na skutek braku polityki
mieszkaniowej i wieloletnich zaniedbań warunki mieszkaniowe w Polsce w
stosunku do innych krajów europejskich ulegają stałemu pogorszeniu. Według
wielu ekspertów ma to zasadniczy wpływ na kryzys demograficzny oraz
emigracyjny przymus dla wielu młodych ludzi. Równie wiele zastrzeżeń
dotyczy ustawodawstwa regulującego procesy inwestycyjne (pogłębia się chaos
w zabudowie przestrzennej i narastają bariery biurokratyczne). W okresie
kilkunastu ostatnich lat przeprowadzono dziesięć dosyć gruntownych
reorganizacji administracji centralnej w budownictwie ( nie mamy ministerstwa
budownictwa i zlikwidowano w ostatnich miesiącach Krajowy Fundusz
Mieszkaniowy), w wyniku czego nieodwracalnie utracono wielu najlepszych
fachowców. Powinniśmy budować dwa razy więcej mieszkań niż obecnie, żeby
zacząć wychodzić z kryzysu mieszkaniowego (aktywna rola państwa w tych
sprawach poza ograniczaniem patologii społecznych przynosi konkretne zyski
do budżetu państwa w postaci podatków PIT, CIT i VAT). Niestety politycy w
większości traktują problemy mieszkaniowe instrumentalnie i nic nie robią żeby
ten obraz zmienić.
W 2009 roku Kongres Budownictwa wystąpił do polskich ambasad w
krajach UE z prośbą o informacje dotyczące sposobów rozwiązywania
problemów mieszkaniowych. Z nadesłanych opinii wynikało, że rządy we
wszystkich krajach prowadziły i prowadzą aktywne polityki mieszkaniowe w
ramach wieloletnich, kompleksowych programów w randze ustaw lub dekretów
królewskich. W ten sposób przeciwdziałano wykorzystywaniu biedy
mieszkaniowej dla doraźnych celów politycznych i wyborczych oraz
wykluczano kadencyjność w myśleniu o problemach mieszkaniowych. Zebrane
materiały stały się podstawą do przygotowania projektu rezolucji Sejmu w

3

sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w
Polsce. Projekt rezolucji został złożony w Sejmie 24 października 2009 roku.
Rząd od początku był przeciwny przyjęciu dokumentu w proponowanej przez
posłów formule i w konsekwencji Sejm uchwalił rezolucję po dosyć
fundamentalnych i niekorzystnych zmianach. W rezolucji zobowiązano rząd do
opracowania w terminie do 30 czerwca dziesięcioletniego programu rozwoju
budownictwa mieszkaniowego. Kongres Budownictwa wyznaczył do
współpracy wybitnych ekspertów, którzy nie zostali wykorzystani, bo prace nad
programem nie były prowadzone. Kongres Budownictwa ostro i wielokrotnie
interweniował w tych sprawach u Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i
Ministra Infrastruktury ale bez rezultatów. W większości przypadków Kongres
nie otrzymały żadnej odpowiedzi na swoje wystąpienia i monity.
13 lipca br., a więc dwa tygodnie po wyznaczonym przez Sejm terminie
rząd podjął decyzję, że programu nie wykona i poinformował o tym Marszałka
Sejmu pismem z 20 lipca, podając przy tym wątpliwe uzasadnienia. W tej
sytuacji Kongres Budownictwa, niezależnie od interwencji w Sejmie i rządzie
wystąpił do Prezesa NIK o ponowne zbadanie przyczyn nie wykonania zaleceń
NIK w tym zakresie. Prezes NIK przychylił się do stanowiska Kongresu i
poinformował, że kontrola taka jest planowana w 2011 roku.
Kongres Budownictwa
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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
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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

Warszawa 26 kwietnia 2010
Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Informacji i Promocji

Dyr. Teresa Jakutowicz
Z pewnym zaskoczeniem otrzymaliśmy wiadomość od Pana Artura
Wieliczko, że wbrew wcześniejszym, ogólnym uzgodnieniom, podsekretarz
stanu P. Styczeń nie weźmie udziału w posiedzeniu Kongresu Budownictwa w
Sejmie w dniu 31 maja br.. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że prace
nad rezolucją sejmową (pół strony tekstu) trwały prawie pół roku i zakończyły
się dopiero w dniu 19 lutego br. W dniu 18 marca odbyłem bardzo pożyteczną
rozmowę z Min. Cezarym Grabarczykiem, który wykazał pełne zrozumienie i
poparcie dla konieczności pilnego przygotowania dziesięcioletniego programu
mieszkaniowego. Potwierdziłem chęć pomocy i współpracy ze strony Kongresu.
W trakcie mojej rozmowy z Min Piotrem Styczniem w dniu 19 kwietnia
omówiliśmy wstępnie zakres opracowania i prezentację założeń (!) programu
na posiedzeniu Kongresu. Podczas spotkania stwierdziłem, że pomimo upływu 2
miesięcy od przyjęcia rezolucji i miesiąca od rozmów z min. Grabarczykiem
prace nad programem nie zostały rozpoczęte. Potwierdziły to obrady ekspertów
u Min. P. Stycznia w dniu 22 kwietnia. Obawiamy się, że to właśnie może być
przyczyną wycofania się ze zreferowania założeń, powtarzam założeń programu
a nie jego ostatecznej wersji. Podając powyższe i w oparciu o przychylne
stanowisko Pana Ministra Cezarego Grabarczyka proszę o zrewidowanie
sugestii wyrażonej w mailu z 23 bm.
Roman Nowicki
Przewodniczący Kongresu Budownictwa
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Warszawa 13 maja 2010

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk
Szanowny Panie Ministrze.
Po moim spotkaniu z ministrem Styczniem w dniu 19 kwietnia i spotkaniu
grupy ekspertów w dniu 22 kwietnia, stwierdziliśmy wielomiesięczne
opóźnienia w realizacji rezolucji Sejmu z dnia 19 lutego br. w sprawie programu
mieszkaniowego. Próby bezpośredniego poinformowania o tym Pana Ministra
nie przyniosły rezultatu. W dniu 30 kwietnia wystosowałem więc pismo, w
którym przedstawiłem obawy Kongresu Budownictwa. Minęło kolejne
kilkanaście dni bez żadnej reakcji. Jest to dziwne, bowiem na posiedzeniach
komisji sejmowych strona rządowa twierdziła, że potrzebuje 12 miesięcy na
przygotowanie programu. Sejm dał tylko 6 miesięcy i po trzech miesiącach
okazuje się, że prace nad programem w rozumieniu rezolucji nie zostały
rozpoczęte. Pamiętając o bardzo dużym zaangażowaniu Pana Ministra w tej
sprawie wyrażone podczas naszego spotkania w dniu 18 marca, dochodzę do
wniosku, że widocznie nie docierają do Pana pełne informacje. W każdej chwili
jesteśmy więc gotowi przedstawić dokumenty i wspomóc działania resortu.
Z wyrazami szacunku
Roman Nowicki

15

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
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Warszawa 24 sierpnia 2010

Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Pan Jacek Jezierski
Szanowny Panie Prezesie
Wielkie organizacje pozarządowe od lat bezskutecznie zabiegają o
powstrzymanie narastającego kryzysu mieszkaniowego. Nawet w okresie bardzo
dobrej koniunktury gospodarczej kolejne rządy nie robiły nic żeby sytuacja
mieszkaniowa Polaków uległa poprawie. Użytkujemy najmniej mieszkań w
Europie na 1000 mieszkańców i statystycznie najmniej powierzchni
mieszkaniowej przypada na jednego mieszkańca.
Duże nadzieje wiązaliśmy z bardzo dobrymi badaniami NIK z 2007 roku
w sprawach mieszkaniowych. Wnioski były druzgocące. NIK potwierdził, że
statystycznie brakuje ok. 1,5 miliona mieszkań. Zaskoczeniem dla opinii
publicznej był fakt, że gminne zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych
dosyć gwałtownie się kurczyły zamiast rosnąć. Winą za taki stan NIK obciążył
kolejne rządy. We wnioskach między innymi postulowano pilne przygotowanie
długofalowej strategii rozwoju budownictwa mieszkaniowego i powołanie
pełnomocnika rządu ds. mieszkaniowych zgodnie z rozporządzeniem
z 2005 roku. Raport NIK w tych kluczowych sprawach został przemilczany
przez media (w tym samum czasie szeroko opisywano inny raport o brudzie na
dworcach).
Kuriozalny jest sposób załatwienia wniosków NIK. Zamiast powołać
pełnomocnika, co umożliwiłoby koordynację prac nad uporządkowaniem
najgorszego w Europie prawa inwestycyjnego i przygotowaniem długofalowego
programu mieszkaniowego, rząd Premiera Tuska zlikwidował przepis o
pełnomocniku oraz niekonstytucyjnie nie wykonał rezolucji Sejmu nakazującej
przygotowanie do 30 czerwca br. programu mieszkaniowego zgodnego z
wnioskami NIK.
W związku z powyższym, w imieniu 22 największych organizacji
pozarządowych zwracam się z prośbą o możliwie pilne powtórzenia badań
dotyczących mieszkalnictwa, a w szczególności dotyczących realizacji
wniosków NIK.
Z wyrazami szacunku
Roman Nowicki
Przewodniczący
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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Wyclział Skarg i Wniosków

Pan Roman Nowicki
-Przeruodrriczą4;r=Kongresu Budownictwa
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W odpowiedzina skierowanedo 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
zostałakontrola nt. ,,Realizacja zadań w zalcresie gospodarki mieszkaniowej przez organy
ądminis tracj i r z ądowej i j ednostki samorz ądu terytor i al nego','
Celem tej kontroli będzie dokonanie oceny realizacji przez organy administracji
publicznej funkcji stymulującej w zalcesie gospodarki mieszkaniowej, poprzez tworzenie
i wdraianie długookresowejstrategiirozwoju mieszkalnictwa.Kontrola obejmie takŻęsposób
rea|tzacjtprzez Ministra Infrastruktury wniosku NIK, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym
z dnia 29 sierpnia 2007 r., o podjęcie działańzmterzającychdo wdrozenia rządowegosystemu
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 przedłoŻeniago
Sejmowi RP do dnia 30 czerwcałOl} 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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