ANEKS KONGRESU BUDOWNICTWA

Dla ilustracji niezwykle skomplikowanych starań o poprawę sytuacji
mieszkaniowej polskich rodzin publikujemy część materiałów
archiwalnych dotyczących kontaktów z rządem i parlamentem.
Niestety w większości przypadków posłowie i senatorowie nie
poświęcali tym problemom należytej uwagi. Członkowie rządu w
wielu przypadkach nie odpowiadali na wystąpienia organizacji
pozarządowych i podejmowali decyzje bez opinii ekspertów.
Niestabilna i zła organizacja instytucji centralnych zajmujących się
budownictwem powoduje narastanie chaosu przestrzennego
i otwiera pole dla politycznych a nie merytorycznych rozwiązań w
zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Warszawa 14 listopada 2013

ZMARNOWANA SZANSA KALENDARIUM STARAŃ
O PROGRAM MIESZKANIOWY
Rok 2008
Zakończenie kontroli NIK, z której wynikało, że szybko się zmniejszały
gminne zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych. Nikt nad tym nie panował
a kolejne rządy umywał ręce spychając odpowiedzialność na władze
samorządowe. NIK uznał, że główną przyczyną pogarszającej się sytuacji
mieszkaniowej jest m.in. brak długofalowej polityki mieszkaniowej. NIK
przypomniała o konieczności powołania przynajmniej pełnomocnika rządu do
spraw mieszkaniowych i opracowania wieloletniego programu
mieszkaniowego. Żadne z tych zaleceń nie zostało wykonane,

Rok 2008/2009
Kongres Budownictwa, za pośrednictwem polskich ambasad zebrał z krajów
europejskich materiały dotyczących rozwiązywania problemów
mieszkaniowych. Kongres wydał specjalną broszurę w tej sprawie w 2009
roku, która została dostarczona posłom, klubom poselskim i przedstawicielom
rządu i mediom. Z materiałów wynikało, że kluczem do sukcesów było pełne
zaangażowanie rządów państw europejskich w rozwiązywanie tych
problemów, społeczno - rynkowe polityki mieszkaniowe, wieloletnie programy
w randze ustaw lub dekretów królewskich dyscyplinujące kompleksowo
działania dla osiągania celów mieszkaniowych i odpowiednie środki budżetowe
pobudzające popyt mieszkaniowy,
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Rok 2009 (wrzesień)
Grupa posłów złożyła projektu rezolucji w sprawie przygotowania
długofalowego Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego w
randze ustawy sejmowej,

Rok 2010
15 lutego – list otwarty Kongresu Budownictwa do Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego o niezrozumiałych opóźnieniach w uchwaleniu
rezolucji (brak odpowiedzi na wystąpienie),
18 lutego – list otwarty Habitat do Marszałka Sejmu z protestem przeciwko
opóźnianiu prac nad rezolucją (brak odpowiedzi),
19 lutego – uchwalenie rezolucji przez Sejm z niekorzystnymi zmianami
zgłoszonymi przez PO i popartymi przez PSL. Obniżono rangę programu co z
góry wkluczało możliwość realizacji zawartych w nim ustaleń przez kolejne
rządy. Rezolucja zobowiązała rząd do przygotowania programu w terminie do
30 czerwca 2010 roku,
23 lutego – list Kongresu Budownictwa do Ministra Cezarego Garbarczyka
z krytyczną opinią przebiegu głosowania. Kongres natychmiast zgłosił
oficjalnie wybitnych ekspertów do wspólpracy (byłych ministrów Andrzeja
Bratkowskiego i Sławomira Najnigiera, Adama Kowalewskiego Przew.
Komisji Arbitrażowej, Jacka Furgę ze Związku Banków Polskich i Prof.
Piotra Witakowskiego autora pierwszych solidarnościowych programów
mieszkaniowych),
10 marca – list Kongresu Budownictwa do Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska z informacją, że PO bez żadnej merytorycznej dyskusji
zmieniła w głosowaniu w sejmie istotę rezolucji. Kongres prosił o
zorganizowanie „okrągłego stołu” w sprawach budownictwa mieszkaniowego
(list pozostał bez odpowiedzi),
22 kwietnia – na usilne prośby Kongresu odbyło się w ministerstwie
infrastruktury pierwsze i ostatnie jak się potem okazało, spotkanie ze
wskazaną dwa miesiące wcześniej grupę ekspertów. Pomimo, że upłynęły dwa
miesiące od uchwalenia rezolucji resort nie przedstawił żadnych konkretnych
materiałów dotyczących programu mieszkaniowego,
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30 kwietnia – list Kongresu Budownictwa do Min. Cezarego Grabarczyka z
kolejnym sygnałem, że opóźniają się prace nad programem mieszkaniowym i
prośba o zdyscyplinowanie działań,
31 maja – posiedzenie Kongresu Budownictwa w Sejmie. Do zakończenia
prac nad rezolucją pozostał jeden miesiąc. Ministerstwo Infrastruktury nie
wyraziło zgody na zreferowanie aktualnego stanu prac nad programem.
Kongres reprezentujący 22 największe organizacje pozarządowe budownictwa
bardzo krytycznie ocenił zaniechania rządu w przygotowaniem programu
mieszkaniowego. Kongres w uchwale przytoczył podobny przykład
RAPORTU POLSKA 2030, w którym sprawy mieszkaniowe zostały
potraktowane marginalnie (tylko jedna strona na 390 została poświęcona
mieszkalnictwu). W opracowaniu raportu nie uczestniczył żaden znany
ekspert od budownictwa mieszkaniowego,
9 czerwca – list Kongresu Budownictwa do Marszałka Grzegorza Schetyny,
z informacją, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd informacjami
na stronie ministerstwa infrastruktury o zaawansowaniu prac nad programem
(brak odpowiedzi),
9 czerwca – list do Przewodniczącego Klubu PSL Stanisława
Żelichowskiego z uchwałą Kongresu w sprawie opóźnień w pracach nad
rezolucją i o braku odpowiedzi na prośby o spotkanie Klubu z ekspertami
(brak odpowiedzi),
9 czerwca – wystąpienie do Przewodniczącego Klubu LEWICA Grzegorza
Napieralskiego z informacją o ustaleniach Kongresu i podziękowaniem za
współpracę. Klub jako jedyny podjął szeroką współpracę w sprawach
poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków,
15 czerwca – list do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z informacją o
krytycznej ocenie pracy rządu nad programem mieszkaniowym, o
wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, o tym że na stronach m.in. wiszą
materiały imitujące wykonanie rezolucji sejmu. Prośba o spowodowanie
opracowania aneksu do RAPORTU POLSKA 2030 i prośba o rozważenie
konieczności powołania samodzielnego organu administracji państwa
zajmującego się sprawami budownictwa (brak odpowiedzi),
20 lipca – list Ministra Grabarczyka do Marszałka Sejmu, że program
mieszkaniowy zostanie opracowany z opóźnieniem kilku miesięcy. Rząd
przyznał w ten sposób pośrednio, że Kongres Budownictwa miał od początku
rację alarmując przez kilkanaście miesięcy o skandalicznych opóźnieniach w
pracach nad programem. Przez cały ten czas tworzono tylko pozory
zaangażowania. Media i polityce nie reagowali na te sygnały,
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22 lipca – list otwarty Kongresu Budownictwa do wszystkich posłów o
lekceważeniu organizacji obywatelskich przez rząd i parlament o nagminnym
braku odpowiedzi na wystąpienia i sugestie eksperckie, o braku
zainteresowania badaniami i opiniami w sprawie rozwiązywania problemów
mieszkaniowych w Europie i o tym, że 30 czerwca minął termin przedłożenia
w sejmie programu mieszkaniowego.
28 lipca – pismo do Marszałka Grzegorza Schetyny, że rząd dopiero 20 lipca
poinformował Sejm (dwadzieścia dni po terminie), że programu
mieszkaniowego nie został opracowany w terminie, podając przy tym
„dziwne” przyczyny zwłoki (brak odpowiedzi).
9 i 10 sierpnia – w pismach do Marszałka Sejmu ostro zaprotestowali na te
dowody lekceważenia Sejmu Wicemarszałek Sejmu Wenderlich i poseł
Wiesław Szczepański. Poseł Szczepański złożył w tej sprawie ostrą interpelację
do Premiera.
8 grudnia – Wicemarszałek Jerzy Wenderlich ponownie występuje do
Marszałka Sejmu „Z przykrością stwierdzam, iż mimo prolongaty…kolejny
termin został przez adresata (rząd) zlekceważony. Cierpi na tym powaga
Sejmu, a rząd dostarcza argumentu na lekceważenie jednego z
najważniejszych cywilizacyjnych problemów Polski.”
29 grudnia – pismo Kongresu Budownictwa do Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska przesyłające wyniki badań CBOS nad sytuacją mieszkaniową
Polaków. Badania potwierdziły, że 50% Polaków uznaje brak perspektyw
mieszkaniowych za swój główny problem, a 70% za ważną przyczynę spadku
urodzeń. Kongres zwrócił uwagę, że „program mieszkaniowy” przesłany do
sejmu nie był konsultowany z ekspertami. Kongres zwrócił się z prośbą o
przyjęcie grupy ekspertów.

Rok 2011
5 stycznia – w odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia sekretariat Premiera
informuje Kongres, że spotkanie z Prezesem Rady Ministrów w najbliższym
czasie nie będzie możliwe,
17 stycznia – minister Piotr Styczeń w wyniku polecenia sekretariatu
Premiera (reakcja na pismo z 29 grudnia) zaprasza grupę ekspertów na
spotkanie w poruszonych kwestiach. Po dwudziestu minutach minister
prowadzący spotkanie z polecenia premiera wychodzi zasłaniając się innymi
ważnymi obowiązkami. Badania CBOS nie wywołały żadnego
zainteresowania. Wobec tak wyraźnego lekceważenia Przewodniczący
Kongresu złożył oficjalny protest na piśmie. Ministerstwo odmówiło
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ujawnienia notatki, w której przekazano informacje o przebiegu konferencji
do premiera,
19 stycznia – posiedzenie Komisji Infrastruktury. Ostatnia szansa żeby w
sejmie zgłosić uwagi i zastrzeżenia do „programu” przez kilkanaście
organizacji pozarządowych. Po wystąpieniu min. Stycznia zawierającym wiele
nieścisłości, przewodniczący komisji poseł Rynasiewicz nagle, bez żadnych
konsultacji przerywa obrady i pozbawia prawa zabrania głosu przybyłym
przedstawicielom organizacji pozarządowych. Strona społeczna odebrała to,
jako skandaliczne nadużycie,
21 stycznia Kongres poinformował Marszałka Sejmu o tym incydencie
prosząc o zwrócenie uwagi Przewodniczącemu Komisji na niewłaściwość
takiego zachowania. Brak do dzisiaj odpowiedzi. Ośmielony tym milczeniem
władz sejmowych Przewodniczący przestał zapraszać przedstawicieli
Kongresu Budownictwa na posiedzenia Komisji Infrastruktury,
3 marca – Kongres wystosował pismo do wszystkich posłów i klubów
poselskich z prośbą o odrzucenie programu w glosowaniu planowanym na
4 marca i odesłanie go ponownie do komisji sejmowych. Kongres kolejny raz
przedstawił argumenty uzasadniające takie stanowisko,
4 marca rano – sejm stosunkiem głosów 221 do 186 przyjął, powszechnie
uznany przez ekspertów za wadliwy, rządowy projekt programu
mieszkaniowego. PO wprowadziła dyscyplinę w sprawie takiego
glosowania(!).. Warto dodać, że ani klub PO, ani PSL , pomimo wielokrotnych
wystąpień nie chciały się zapoznać z argumentami wybitnych specjalistów i
ekspertów,
4 marca po południu- Kongres wystosował i dostarczył kolejne pismo do
wszystkich posłów i klubów z krytyką zachowania rządu i niektórych klubów
poselskich.

W ten sposób w imię interesów partyjnych i potrzeb
kampanii wyborczej została zaprzepaszczona kolejna
inicjatywa naprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce w
perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument rządowy
w przyjętym kształcie nie ma żadnego sensu i
znaczenia dla polskiego budownictwa mieszkaniowego.
Pomijając wszystko inne, za niedługi czas powstanie
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kolejny rząd, który nie będą obowiązywały przyjęte
ustalenia. Na tym przykładzie nie ma się co dziwić, że
w Polsce warunki mieszkaniowe ulegają stałemu
pogorszeniu w stosunku do krajów europejskich.
Kongres Budownictwa
Warszawa 15 marca 2011
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RAPORT POLSKA 2030
Z prologu Premiera D. Tuska:
„….Raportem POLSKA 2030 otwieramy publiczną debatę na temat
naszej przyszłości. 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 poświęcona bezdomności. Autorzy przyznają:
„Deficyt mieszkaniowy w Polsce pogłębia się. Wzrost cen mieszkań w ostatnich
latach zmniejszył ich dostępność. Najbardziej rosły ceny w dużych miastach. W
latach 2005–2007 było to nawet kilkadziesiąt procent. Jednocześnie rosły jakość
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
dotyczących warunków mieszkaniowych, co jest związane z przenoszeniem na
grunt Polski 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
mieszkaniowego, który w dużych miastach obejmuje
coraz więcej osób. Bariera dotycząca posiadania 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 instrumentów
zapewniania spójności społecznej w zakresie mieszkalnictwa. Powinno to

pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy nie porzucić dotychczasowego
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”.
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 dokumentujące konieczność
przygotowania na wzór innych krajów europejskich

NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO.
I nic. Polska jest na ostatnim miejscu w UE we wszystkich wskaźnikach
dotyczących mieszkalnictwa. Dalej jednak nie ma żadnej woli politycznej, żeby
ten problem rozwiązać. Nikt z PO się nie zainteresował, żeby przynajmniej
wymienić w tej sprawie poglądy. Jest prawdziwą kompromitacją, że na skutek
zadysponowanej obstrukcji posłów PO, od pół roku Sejm nie może uchwalić
pół stronnicowej rezolucji zobowiązującej rząd do przygotowania Narodowego
Programu Mieszkaniowego do 2020 roku. 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
Styczeń 2009
Pomimo starań do dzisiaj nie opracowano aneksu uwzględniającego
problemy mieszkaniowe w RAPORCIE POLSKA 2030.

(Dla refleksji tekst kilkunastu
naukowców z 2000 roku)

STRATEGIA ROZWOJU POLSKI
DO ROKU 2020

SYNTEZA
(FRAGMENTY)
Warszawa 2000 rok

TRZY GŁÓWNE KIERUNKI UDERZENIA W NAJBLIŻSZYM PIĘCIOLECIU
Realizacja proponowanej strategii wymaga zgodnie z tym radykalnych działań już
w najbliższym pięcioleciu, tak aby dokonać szybkiego przełomu w tych dziedzinach już
w tym okresie. Działania te można zdefiniować jako trzy główne uderzenia (pchnięcia), które
powinny być zapoczątkowane już w ciągu trzech najbliższych lat i powinny objąć:
PO PIERWSZE - PRZEJŚCIE DO INTENSYWNEGO INWESTOWANIA
W EDUKACJĘ, począwszy od 2001 r. najpóźniej,
PO DRUGIE -ZAPOCZĄTKOWANIE
PRZEŁOMU
W
BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM, począwszy od 2002 r. najpóźniej,
PO TRZECIE - INTENSYFIKACJĘ WYDATKÓW NA NAUKĘ I ZAPLECZE
BADAWCZO -ROZWOJOWE, począwszy od 2003 roku najpóźniej
PRZEŁOM W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
UDERZENIEM DRUGIM, realizowanym począwszy od roku 2002, powinno być
dokonanie PRZEŁOMU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I WYKORZYSTANIE
TEGO JAKO GŁÓWNEGO CZYNNIKA ZDYNAMIZOWANIA GOSPODARKI. Może to dać
Polsce przewagą w tempie rozwoju nad innymi krajami UE. Kraje te bowiem ze względu na
wysoki już poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie mogą korzystać z tego czynnika
przyspieszenia Wpływ zaś budownictwa mieszkaniowego na pobudzenie popytu
w gospodarce jest wyjątkowo wysoki i kształtuje się ją 4-5 do l, przy relatywnie najniższym
obciążeniu importer Wydatki państwa na wspomaganie budownictwa mieszkaniowego powinny
w tym celu wzrosnąć z 0,4% PKB w r. 2002 i osiągnąć 1,5-2,0% PKB najpóźniej
w roku 2002 i utrzymywać się do roku 2010 na tym poziomie, a w roku 2020 osiągnąć 3-4%.

Powinno temu towarzyszyć zwiększenie roli całego kompleksu mieszkaniowego
w polityce gospodarczej oraz strukturze konsumpcji ludności. Chodzi o najbardziej racjonalne
gospodarowanie całej istniejącej substancji mieszkaniowej, odnowę i rozwój oraz wykorzystanie
szans, jakie stwarza produkcja dóbr i usług służących zagospodarowaniu mieszkań.
Wymaga to rozwiązania w tej dziedzinie następujących głównych problemów:
a) zasadniczego zwiększenia rozmiarów subwencji dla gmin na zbrojenie terenów
i budownictwo komunalne,
b) rozszerzenia taniego budownictwa mieszkaniowa w ramach Towarzystw Budownictwa
Społecznego (TBS) i przekształcenia go w główny podmiot budownictwa mieszkaniowego,
tak aby jego udział w całości efekt oddawanych do użytku zwiększyć do 1/3,
c) przywrócenia rzeczywistego charakteru spółdzielczego istniejącym obecnie spółdzielniom
mieszkaniowym oraz wykorzystania również innych komercyjnych form tani budownictwa
mieszkaniowego w postaci odpowiednich funduszów, działających pod kontrolą społeczną.
d) udzielania preferencyjnych kredytów na pierwsze mieszkania dla ludzi młodych,
zakładających rodziny, a także rodzin migrujących w poszukiwaniu pracy oraz na
zakończenie realizacji już rozpoczętych budynków mieszkaniowych,
e) powiązania przydziału terenów uzbrojonych przy udziale finansowym państwa pod
budownictwo mieszkaniowe z przeznaczeniem tych terenów pod tanie budownictwo,
f) wprowadzenia obowiązku lokowania w budownictwie mieszkaniowym części kapitałów,
gromadzonych przez otwarte fundusze emerytalne w połączeniu z gwarancją państwa dla
tych inwestycji,
g) poprawy warunków kredytowania budowy mieszkań przez potanienie kosztów operacji
finansowych i administracyjnych oraz obniżenie kosztów kredytów, drogą dotowania części
odsetek od kredytów mieszkaniowych przy równoczesnym wzroście oprocentowania
wkładów na ten cel do poziomu wyższego od inflacji,
h) zapoczątkowania realizacji programu modernizacji i odnowienia budynków mieszkaniowych,
wykonanych w przeszłości w technologii wielkiej płyty, oraz zasadniczego rozszerzenia
remontów istniejących zasobów.
Budownictwo mieszkaniowe może spełnić rolę dynamizującą rozwój całej gospodarki tylko
pod warunkiem, że będzie oparte w decydującym stopniu na pracy krajowej i na materiałach dla
budownictwa wytwarzanych w kraju. W tym celu konieczne jest większe ukierunkowanie popytu
na materiały budowlane wyprodukowane w kraju m.in. przez udzielanie preferencyjnych kredytów na wykorzystanie licencji zagranicznych do ich produkcji.
W sumie za cel minimalny należy uznać zbudowanie do roku 2020 co najmniej 3 mln
nowych mieszkań, a w korzystniejszych warunkach dążyć do liczby 5 mln nowo zbudowanych
mieszkań.
Pozwoliłoby
to
doprowadzić
liczbę
mieszkań
budowanych
w przeliczeniu na 1000 ludności do 6-7 rocznie, co oznaczałoby zahamowanie regresu pod tym
względem w stosunku do krajów UE.

Dokument podpisało
kilkudziesięciu naukowców
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Warszawa, 25.11.2004r.

Pan Przewodniczący PiS
Jarosław Kaczyński

Z zainteresowaniem przeczytałem wstępne informacje na temat
wielkiego programu mieszkaniowego, który ma zamiar uruchomić Prawo
i Sprawiedliwość. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że na ukończeniu są
prace nad budżetem na rok 2005, który dla budownictwa i budownictwa
mieszkaniowego jest najgorszy po wojnie. W relacji do PKB nakłady na
sferę mieszkaniową są 20 razy mniejsze niż w 1992 roku. W ostatnim
czasie zabrano budownictwu kilka miliardów złotych (!) chociaż
powszechnie wiadomo, że na całym świecie środki publiczne wydawane na
ożywienie popytu wielokrotnie zwracają się do budżetu z różnego typu
podatków.
Kongres wielokrotnie bezskutecznie zwracał się do Klubów
Parlamentarnych o podjęcie tych tematów na forum Sejmu i obronę
interesów ludzi bez dachu nad głową. W tych warunkach wyrażam obawę,
że program PiS podzieli los dziesiątków i setek programów zgłaszanych
przez partie polityczne przed wyborami. Brak obrony właściwego budżetu
dla sfery mieszkaniowej na rok 2005, bez którego nie ma mowy o rozwoju
mieszkalnictwa, stwarza wrażenie, że i tym razem bardziej chodzi o
interesy wyborcze niż o rozwiązanie gwałtownie narastającego kryzysu
mieszkaniowego. Oczywiście chciałbym się mylić w tych ocenach.

Z poważaniem

Roman Nowicki
Przewodniczący Kongresu Budownictwa
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Warszawa, 29 marca 2006 roku

Pan Piotr Styczeń
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Transportu i Budownictwa
W

nawiązaniu

do

fragmentu

naszej

rozmowy

dotyczącego

kas

budowlanych chciałbym poinformować Pana Ministra, że ich utworzenie jest
jednym z podstawowych postulatów Kongresu Budownictwa. Kasy budowlane
mają 100 – letnią tradycję i bardzo dobrą renomę w całej Europie, głównie ze
względu na bezpieczeństwo gromadzonych w nich oszczędności oraz systemy
dopłat dla oszczędzających ze środków publicznych.
Kasy budowlane są praktycznie jedynym sposobem na stworzenie realnych
perspektyw zdobycia własnych mieszkań przez rodziny mało i średnio
zarabiające. Dopłaty do oszczędzających w kasach mieszkaniowych są
stosunkowo niewielkie, a po kilku latach zwracają się z nawiązką do budżetów
państw. Przykładowo z symulacji kosztów do ustawy, której byłem autorem,
wynikało, że po 5 latach najwyższe dopłaty wyniosą w skali roku ok. 1 mld zł (w
tym czasie wydatki na sferę mieszkaniową wynosiły rocznie ok. 2-3 mld zł, a
dopłaty do ulg budowlanych i remontowych ok. 6 mld zł rocznie). Można więc
powiedzieć, że w stosunku do wydatków ogółem były to kwoty niewielkie, a
zyski z ożywienia rynku po kilku latach przewyższały dopłaty.
Ustawa o kasach budowlanych przyjęta w czerwcu 1997r. i podpisana
przez Prezydenta nie weszła nigdy w życie, bowiem ówczesny wicepremier L.
Balcerowicz przez 4 lata samowolnie i świadomie nie wydał jedynego
potrzebnego przepisu wykonawczego. Dzisiaj na mocy prawie identycznej ustawy
Czesi mają 5 mln rachunków w kasach, na ogólną wartość ok. 35 mld EUR, a
Polska w ogóle nie ma tego typu kas.

W swoich podstawowych dokumentach Stałe Przedstawicielstwo Kongresu
Budownictwa zostało zobowiązane do podejmowania wszelkich możliwych
działań w celu utworzenia kas budowlanych w Polsce. Informując o powyższym
przesyłam w załączeniu kilka opracowań w tej sprawie. W sprzyjających
okolicznościach Kongres jest gotów podjąć się przygotowania stosownego
projektu ustawy.
Z poważaniem
Roman Nowicki
Przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa
Kongresu Budownictwa
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Warszawa, 07.09.2006r.

Pan Antoni Jaszczak
Minister Budownictwa
Dziękujemy za obszerną odpowiedź w sprawie przesłanego przez Kongres
projektu ustawy o kasach budowlanych dla mało i średnio zarabiających rodzin.
Żeby łatwiej zrozumieć istotę sprawy kilka ważnych uogólnień i stwierdzeń:

1. Ministerstwo pisze: „Przekazany projekt jest w większości powtórzeniem
ustawy z dnia 5 czerwca 1997 roku ...” Ależ oczywiście cały system kas
budowlanych jest doskonalony przez prawie 100 lat i do niego nawiązywali
posłowie w 1997 roku. Projekt przyjęty w roku 1997 był dyskutowany w
polskim parlamencie przez 3 lata. Kolejno były zbijane wszystkie argumenty
ówczesnego Ministra Finansów. Żeby powstrzymać inicjatywę poselską rząd
w 1996 roku przyjął pospiesznie domorosły projekt kas, nie uwzględniający
doświadczeń europejskich. Cała operacja zgodnie z naszymi przewidywaniami
zakończyła się klęską. Po wielu latach do "polskich - rządowych" kas zapisało
się zaledwie ok. 70 tys. chętnych.
Ustawa o poselskich kasach, wzorowanych na doświadczeniach światowych,
została przyjęta przez Sejm, Senat i podpisana przez Prezydenta w czerwcu
1997 roku, ale wicepremier i minister finansów w sposób skandaliczny
postawił się ponad prawem i przez kilka następnych lat nie wydał jedynego
potrzebnego przepisu wykonawczego, blokując skutecznie jej wejście w życie.
W sejmowym głosowaniu w 1997 roku wszystkie partie opozycyjne i część
SdRP były za ustawą i ustawa została przyjęta. Swoją odpowiedzią na
wystąpienie Kongresu Ministerstwo kontynuuje złe tradycje w tej sprawie
przytaczając prawie w całości argumentację L. Balcerowicza – ówczesnego
Ministra Finansów.

2. Filozofia, która legła u podstawy odpowiedzi Ministerstwa Budownictwa
skłania do dodatkowej refleksji: kasy budowlane w sprawdzonym systemie
europejskim, których kontynuowanie zaproponowaliśmy w naszym projekcie
nie zawiodły nawet w okresach wielkich kryzysów gospodarczych. Nie było
problemów z utratą płynności ani z tzw. „wygaszaniem systemu” (pojęcie
urzędników ministerstwa finansów na potrzeby negatywnej argumentacji).
Pozostaje pytanie jak to jest, że większość krajów, w tym prawie wszystkie
państwa dawnego bloku wschodniego (Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia,
Chorwacja) uruchomiło kasy w oparciu o prawie identyczne rozwiązania jak w
naszym projekcie, a w Polsce jest to niemożliwe. Niektóre kraje w 1995 roku
poprosiły wręcz o nasz poselski projekt i po prostu bez większych zmian go
wdrożyły (Węgry), a my ciągle dyskutujemy i mnożymy wydumane
przeszkody. Wystarczy powiedzieć, że Czesi w swoich kasach otworzyli
prawie 6,1 miliona rachunków, Słowacy 1,2 miliona, a Polska nic.
3. Spór o kasy budowlane przypomina trochę spory o podatek VAT od mieszkań
i materiałów budowlanych. W 1999 roku w sposób skryty przed opinią
publiczną wicepremier L. Balcerowicz wystąpił do Unii Europejskiej o
wprowadzenie 22% podatku VAT w budownictwie bez żadnych „ulg”. Opinii
publicznej i zainteresowanym tłumaczono, że tak musi być, bo tego wymaga
Unia Europejska. Była to od początku do końca nieprawda. W tym czasie
niektóre kraje UE stosowały nawet zerowe stawki na mieszkania, a Dyrektywa
VI od początku dopuszczała możliwość stosowania obniżonej nawet do 5%
stawki. W Polsce te możliwości były skrywane, a fiskus argumentował, że nie
stać nas na straty z tytułu obniżenia podatków. Tu warto przypomnieć
dwuletnie profesjonalne badania we Francji na temat skutków prawie
czterokrotnego obniżenia podatku VAT na remonty mieszkań. Wpływy do
budżetu nie spadły, a wzrosły (ograniczenie szarej strefy), wzrosło
zatrudnienie, wzrosły obroty firm, itp., itd. Ministerstwo Finansów do dzisiaj
upiera się przy swoich dosyć prymitywnych poglądach w tych sprawach,
blokując wprowadzenie w myśl Dyrektywy VI UE definicji „mieszkaniowego
budownictwa społecznego” i obniżonych stawek VAT na te cele. Ministerstwo

Finansów nie uwzględnia w takich przypadkach rachunków ciągnionych dla
zestawienia strat i zysków.
4. Jesteśmy przekonani, że tego typu negatywne działania są przyczyną obecnego
kryzysu mieszkaniowego. „Nie najbiedniejsza” Polska jest na ostatnim miejscu
we wszystkich prawie europejskich wskaźnikach dotyczących budownictwa
mieszkaniowego. Około 1,5 miliona rodzin według GUS nie ma odrębnych
mieszkań, w tym prawie 400 tysięcy przybyło tylko w okresie naszej
transformacji, a kilka milionów wymaga pilnych remontów. Polska użytkuje
najmniej mieszkań na 1000 mieszkańców. Upraszczając można powiedzieć, że
ta klęska jest spowodowana skrajnie liberalną, restrykcyjną polityką
wszystkich dotychczasowych ministrów finansów. Zanosi się też, że pomimo
wielkich zapowiedzi PiS, budżet dla sfery mieszkaniowej na rok przyszły w
relacji do PKB znowu będzie najgorszy po wojnie. Bez rewizji tej polityki nie
ma

żadnej

możliwości

znaczącego

zwiększenia

tempa

budownictwa

mieszkaniowego i remontów istniejących zasobów.

5. System

kas

budowlanych

jest

sprawdzonym

przez

dziesięciolecia,

powszechnym systemem wzajemnego finansowania się klientów tych kas.
Doświadczenia zarówno takich rozwiniętych krajów jak Niemcy i Austria, w
których ten system od ponad stu lat stanowi podstawę masowego, stabilnego i
systematycznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, jak również naszych
południowych sąsiadów Czech, Słowacji czy Węgier, gdzie od 15 lat jest
najpowszechniejszym

systemem

gromadzenia

krajowych

oszczędności

ludności i finansowania z nich wszelkich potrzeb mieszkaniowych
jednoznacznie wskazują, iż tylko tego typu system – system kas budowlanych
może dokonać przełomu w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego i
stworzyć stabilny filar budownictwa mieszkaniowego. Nie ma innego – tak
skutecznego systemu, który gwarantowałby realizację deklarowanego przez
obecny rząd ambitnego programu mieszkaniowego.

Tyle ogólnych refleksji, które pozwolą może zrozumieć źródła naszej klęski
mieszkaniowej. Bezkrytyczne powtarzanie dzisiaj argumentów Ministra Finansów
z 1997 roku, którym zaprzeczają efekty działania i kondycja kas budowlanych –
nawet w okresie od roku 1977, bez zadania sobie trudu sprawdzenia jak
skutecznie ten system rozwiązuje problemy mieszkaniowe chociażby u naszych
południowych sąsiadów, źle rokuje budownictwu mieszkaniowemu w Polsce na
przyszłość. Ponownie wygrywa schematyczne myślenie,

brak spojrzenia

długoterminowego na proponowane przez Kongres Budownictwa propozycje i
poszukiwania kolejnych działań akcyjnych a nie rozwiązania systemowego.
Złudnym jest wrażenie, że podkreślany dziś boom kredytów hipotecznych
rozwiążę problem mieszkaniowy przeciętnie uposażonej polskiej rodziny. Kredyty
o zmiennej stopie procentowej, w zdecydowanej części w obcej walucie, bez
udziału wkładu własnego kredytobiorców – może oznaczać tragedię dla wielu
polskich rodzin.

Kasy budowlane, skłaniające do powszechnego oszczędzania na własne
mieszkanie – poprzez skuteczną formę wspierania przez Państwo – premię
oszczędnościową, gwarantujące długoterminowy kredyt o niskim oprocentowaniu,
w walucie krajowej i o stałej przez cały okres spłaty kredytu stopie procentowej –
to

jedyne,

sprawdzone

w

Europie

masowe

rozwiązanie

problemu

mieszkaniowego.

Jesteśmy gotowi przedstawić szczegółowe uwagi do zawartych w piśmie Pana
Ministra

zarzutów,

pozytywne

opinie

światowych

autorytetów

nt.

kas

budowlanych i wspólnie przedyskutować założenia i prognozy odnośnie
spodziewanego zainteresowania Polaków oszczędzaniem w kasach budowlanych i
wynikających z tego skutkach dla budżetu

i rozwoju budownictwa

mieszkaniowego. Utrzymując od lat kontakty ze specjalistami ds. finansowania
budownictwa mieszkaniowego możemy zapewnić udział w takim spotkaniu

zarówno polskich ekspertów, jak również przedstawicieli czeskich, słowackich,
węgierskich, czy też niemieckich kas budowlanych.

Roman Nowicki
Przewodniczący
Kongresu Budownictwa
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Warszawa, 08.09.2006r.

Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów
W odpowiedzi na nasze wystąpienie z dnia 8 sierpnia br. do Pana Premiera
i Ministra Budownictwa otrzymaliśmy w dniu 31 sierpnia pismo z Ministerstwa
Budownictwa w sprawie kas budowlanych, które nie posuwa do przodu spraw
budownictwa mieszkaniowego dla mało i średnio zarabiających rodzin.
Argumentacja jest powtórzeniem tego, co mówił w 1997 roku Minister
Balcerowicz i nie uwzględnia doświadczeń europejskich w tej sprawie. Bez
podjęcia szerszej dyskusji na ten temat nie ma żadnej możliwości realizacji nawet
w części przedwyborczych obietnic PiS-u w tych sprawach.
Przesyłając odpowiedź do Ministra Budownictwa jeszcze raz proszę o
spotkanie z przedstawicielami Kongresu Budownictwa, na którym postaramy się
przedstawić projekt działań dla rzeczywistego przyspieszenia budownictwa
mieszkaniowego.

Z poważaniem

Roman Nowicki
Przewodniczący
Kongresu Budownictwa

Zał.
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Warszawa, 02.10.2006r.

Panowie
Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk
Przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak
Przewodniczący Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych
Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak

Mam wrażenie, że na naszych oczach dokonano wielkiego nadużycia.
Zwycięska partia wygrała wybory m.in. obiecując 3 miliony mieszkań. Minął rok
i praktycznie nic nie zrobiono żeby ten program przynajmniej zacząć realizować ,
ani w sferze legislacyjnej, ani w zakresie budżetu i podatków. Przez wiele
pierwszych miesięcy po objęciu rządów przez PiS Kongres Budownictwa bronił
idei walki z polską bezdomnością kwestionując jednocześnie zapisy ilościowe.
Niestety wygląda na to, że rząd od początku nie miał zamiaru realizować swojego
sztandarowego programu. Projekt budżetu dla sfery mieszkaniowej na rok
przyszły jest najgorszy po wojnie w relacji do PKB. Budzi przy tym zdumienie, że
wszystkie inne partie polityczne milczą w tej sprawie i tolerują to ewidentne
sprzeniewierzanie się obietnicom przedwyborczym. Tym bardziej sytuacja ta musi
dziwić, że praktycznie wszystkie partie startowały w wyborach z obietnicami
mieszkaniowymi, a dzisiaj pozwalają na zaniechania, które w praktyce oznaczają
przecież, że przez cały przyszły rok nie będzie realizowany żaden poważniejszy
program mieszkaniowy.
Z poważaniem
Roman Nowicki
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Warszawa, 10.10.2006r.

Pan Janusz Kołodziej
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Kongres Budownictwa wielokrotnie występował do Komisji Infrastruktury
przesyłając ekspertyzy, opinie, projekty programów mieszkaniowych oraz kompletny
projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i wyliczeniem skutków ekonomicznych. Po wielu
miesiącach od pierwszego wystąpienia otrzymaliśmy nie merytoryczną odpowiedź z dnia
29 września z Biura Korespondencji i Informacji Sejmu (!), które w wyniku Pana
dekretacji potraktowało nas jak zwykłych petentów.
W piśmie zostaliśmy pouczeni kto jest podmiotem uprawnionym do skorzystania
z prawa do wniesienia inicjatywy ustawodawczej oraz, że „ ... kwestia jak wykorzystać
uwagi i sugestie zgłoszone przez wyborców pozostaje wyłącznie do decyzji posłów”.
Muszę więc Panu przypomnieć, że projekt ustawy o kasach budowlanych został
przygotowany niejako na zamówienie Komisji Infrastruktury (Pan Poseł Bestry poprosił
o takie inicjatywy na spotkaniu z Prezydium Komisji w Sejmie). W tych warunkach
odsyłanie nas do przepisów konstytucyjnych zamiast podziękowania jest co najmniej
niestosowne. Można przyjąć do wiadomości, że

zajęcia polityczne ograniczają

działalność merytoryczną Posłów, ale tak wyraźne lekceważenie pracy ekspertów musi
budzić zdziwienie.
W załączeniu przesyłam dwa wystąpienia do Pana Posła Jana Bestrego i
odpowiedź Sejmu w tych sprawach.
Z poważaniem
Roman Nowicki
W ramach
Stałego Przedstawicielstwa
Kongresu Budownictwa
współpracują 24 największe
organizacje pozarządowe budownictwa.
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Warszawa 8 września 2007

Pan Andrzej Aumiller
Minister Budownictwa

Dziękuję za list z dnia 2 sierpnia. W dzisiejszej rzeczywistości, kiedy
instytucje państwowe oraz Sejm i Senat nagminnie lekceważą opinie
środowisk pozarządowych i eksperckich jest to dobry przykład, że
można dyskutować najtrudniejsze nawet tematy. Chciałbym mocno
podkreślić, że ostatnie działania Ministerstwa Budownictwa chociażby
w zakresie porządkowania szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego
zasługują na uznanie. Nie zmienia to jednak faktu, że prawie dwa lata
zostały dla mieszkalnictwa stracone. Kilka uwag szczegółowych:
1. Chwała Ministerstwu pod nowym kierownictwem za podjęcie
prac nad wieloletnim programem mieszkaniowym, ale taki
program, powinien już realnie funkcjonować przynajmniej od
1,5 roku. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że wielkie
programy mieszkaniowe w Europie zawierały m.in. szczegółowe
zadania, szczególnie w zakresie budownictwa dla mniej
zamożnych, wielkość środków budżetowych na wspomaganie
popyty w poszczególnych latach oraz ustalenia dyscyplinujący
poszczególne resorty w obszarze programu. Twierdzę, że w
obecnej sytuacji takiego programu resort nie jest w stanie zrobić.
Może to być co najwyżej kolejny manifest wyborczy.
2. Wzrost liczby pozwoleń na który powołuje się Pan Minister ma
głównie związek ze zwiększoną podażą kredytów hipotecznych i
budownictwem w kilku najbogatszych aglomeracjach. Polska za
rogatkami tych aglomeracji jest w dalszym ciągu bez wielkich
perspektyw dostępnych dla przeciętnych rodzin. Przypomnijmy w
tym miejscu, że bogate kraje kapitalistyczne przeznaczają na
sfery mieszkaniowe po 1-2% PKB uruchamiając często po ok. 10
różnych instrumentów finansowego wspierania popyty
mieszkaniowego. W Polsce rząd przeznaczył w budżecie 0,09%
PKB na mieszkalnictwo. Kompromitacja. W przyszłym roku ma
być podobnie! O jakim programie więc mówimy? W tym świetle
nie prawdą jest, że Polska prowadzi społeczno-rynkową politykę
mieszkaniową. Powołane dla przykładu przez Ministerstwo

TBS-y co roku maję o połowę za mało środków finansowych, żeby
prawidłowo się rozwijać. Jaka jest więc gwarancja, że budżet
sfinansuje w należytej wysokości wymienione w piśmie dopłaty do
kredytów i budownictwo socjalne?
3. Stwierdzenie na końcu listu, że realizacja programu rządu
zapewni stabilny wzrost ilości oddawanych mieszkań o 10-15%
rocznie, co da w okresie 10 lat przyrost ok. 2 mln. mieszkań
poraża brakiem profesjonalizmu. Miało być 3 miliony mieszkań w
8 lat, miało być podwojenie a nawet potrojenie ilości budowanych
rocznie mieszkań, a będą przyrosty po10-15%. Przecież taki
„sukces” można osiągnąć bez ministerstwa i rządu, wystarczy
sam wzrost gospodarczy. Przypomnijmy, że w Polsce budowano
już w gorszych warunkach gospodarczych po 200-300 tysięcy
mieszkań rocznie- teraz budujemy niewiele ponad 110 tysięcy.
Przypomnijmy, że w minionych trudniejszych czasach
przeznaczano z budżetu po 2-3 miliardy złotych na
mieszkalnictwo i dodatkowo były ulgi budowlane, teraz nakłady
roczne są w granicach 1 miliarda złotych.
Smutna prawda jest jedna, rząd jako całość nie ma woli rozwiązania
problemów mieszkaniowych Polaków, nie ma woli politycznej żeby
stworzyć porywający program mieszkaniowy i nie ma tu znaczenia,
że początek wielkich zaniedbań i niekompetencji przyniosły rządy
pana Premiera Marcinkiewicza. Sam resort budownictwa nic tu nie
zdziała.

Roman Nowicki
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Warszawa 22 lutego 2009

Panie, Panowie Posłowie na Sejm RP
Na początku stycznia br. Kongres Budownictwa
wystosował do wszystkich klubów poselskich (imiennie
do posłów Zbigniewa Chlebowskiego, Przemysława

Gosiewskiego, Wojciecha Olejniczaka i Stanisława
Żelichowskiego) list zwracający uwagę na gwałtownie
pogarszające się warunki realizacji budownictwa
mieszkaniowego i bezczynność rządu i parlamentu w
przygotowaniu działań antykryzysowych.
Proponowaliśmy spotkania ekspertów Kongresu z
przedstawicielami klubów w celu przedstawienia
planu działań zaradczych ograniczających skutki
kryzysu w budownictwie. Na apel odpowiedział
jedynie Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński i
przewodniczący klubu Lewica Wojciech Olejniczak.
Oczywiście nie mamy możliwości zmusić pozostałe
kluby do właściwej reakcji na postulaty organizacji
pozarządowych, ale mamy wątpliwości czy
lekceważenie tego typu wystąpień leży w interesie
poszczególnych partii. Poprzedni list, jak również ten
tekst zamieszczamy na naszej stronie internetowej
www.kongresbudownictwa.pl
której podstrony w 2008 roku były otwierane ok. 2
miliony razy.
Kongres Budownictwa

Warszawa 2 września 2009

Wicemarszałek Sejmu RP

Jerzy Szmajdziński
W uchwale Kongresu Budownictwa w 2002 roku, po bardzo krytycznej
ocenie sytuacji mieszkaniowej Polaków, za jedno z najważniejszych zadań
uznano pilne przygotowanie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego. 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 randze ustaw pozwalały
na skokowe przyspieszenia w budownictwie mieszkaniowym ( Niemcy, Francja,
Hiszpania, Szwecja, Finlandia itp.). W Polsce od lat nie ma żadnej polityki
mieszkaniowej. Każde wybory i zmiany ekip rządzących przynoszą nowe
poglądy i domorosłe koncepcje, nigdy zresztą do końca nie zrealizowane. W
efekcie ciągle nie nadrabiamy zaległości, przeciwnie zwiększamy dystans do
krajów europejskich we wszystkich wskaźnikach statystycznych dotyczących
mieszkalnictwa (na przykład w ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców).
Niedawne, niestety przemilczane, badania NIK w pełni potwierdzają ten pogląd.
W protokóle pokontrolnym potwierdzono statystyczny brak ok. 1,5 milionów
mieszkań. Za główną przyczynę tej sytuacji NIK uznał właśnie brak
„..długookresowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego”. W
innym miejscu NIK pisze: „..poprawa sytuacji mieszkaniowej nie jest możliwa
bez wdrożenia kompleksowej polityki mieszkaniowej”. W protokóle
potwierdzono również, że w ostatnich latach gminne zasoby mieszkań
komunalnych i socjalnych wyraźnie zmalały. Wzrost ilości mieszkań ogółem
oddanych do użytku w ubiegłym roku był automatycznym wynikiem dobrej
koniunktury gospodarczej a nie efektem polityki rządu i dotyczył kilku
najbogatszych aglomeracji. Za rogatkami wielkich miast było gorzej niż zwykle
– budownictwa socjalne, komunalne i spółdzielcze spadło prawie o 20%
(statystycznie wybudowano mniej niż jedno mieszkanie socjalne na gminę).
W tej sytuacji Kongres Budownictwa zwraca się z prośbą o rozważenie
możliwości przygotowania i podjęcia przez Sejm uchwały zobowiązującej rząd
do pilnego przygotowania ustawy w sprawie NARODOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO.
I druga niemniej ważna sprawa. Dane z krajów europejskich potwierdzają
wielką rolę kas budowlanych w rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla
mniej zamożnych rodzin. W krajach sąsiednich, które kilkanaście lat temu
wzorowały się na polskim projekcie ustawy, kasy takie funkcjonują wzorcowo
mając miliony oszczędzających i miliardy EUR prywatnych środków

zgromadzonych wyłącznie na budownictwo mieszkaniowe i na remonty.
Niedawne badania przeprowadzone z inicjatywy Sejmu potwierdziły, ze kasy
europejskie odnoszą sukcesy i co równie ważne są bezpieczne i odporne na
kryzysy gospodarcze. W Polsce pomimo uchwalenia w 1997 roku ustawy o
kasach budowlanych, prywatne poglądy kilku ludzi, uniemożliwiły rozpoczęcie
ich działalności. Kongres Budownictwa przygotował kompletny projekt ustawy
o kasach budowlanych i proponuje, żeby po ewentualnych korektach został on
wniesiony pod obrady Sejmu w ramach inicjatywy posłów Klubu Lewicy.
Z wyrazami szacunku
Roman Nowicki
Przewodniczący
Zał.

Warszawa 10 marca 2010

Prezes Rady Ministrów
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Donald Tusk
Szanowny Panie Premierze
Kongres Budownictwa skupia 22 największe organizacje
pozarządowe budownictwa (m.in.: Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Budownictwa KIG, Habitat,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowy Sekretariat Budownictwa
NSZZ „Solidarność”, Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani). Na stronie
www.kongresbudownictwa.pl, która w 2009 roku była odwiedzana
2,3 miliona razy, zamieszczamy aktualne ekspertyzy i opinie dotyczące
głównie budownictwa mieszkaniowego. Nasze poglądy staramy się
wspierać doświadczeniami krajów europejskich. Niestety od wielu lat nie
ma woli politycznej żeby zająć się w sposób należyty i kompleksowy
problemami polskiej bezdomności. Wskutek tego znajdujemy się ciągle na
końcu wszelkich porównań statystycznych dotyczących mieszkalnictwa w
Europie. Przyjęta ostatnio rezolucja sejmowa w sprawie przygotowania
przez rząd programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku
mogła stanowić przełom. Niestety, podobnie jak w przypadku ustawy
„tytoniowej”, której sens został wypaczony poprawką zgłoszoną przez
posłów, również w przypadku rezolucji posłowie PO zgłosili poprawkę,
która nie daje szans na pełną realizację programu wychodzenia z kryzysu
mieszkaniowego (miała być ustawa, a będzie program resortowy, miał być
narodowy program, a będzie dokument niskiej rangi z nazwą, która nic nie
mówi).
Przesyłając kilka dokumentów i ekspertyz dotyczących
mieszkalnictwa Kongres Budownictwa ponownie zwraca się z prośbą o
spotkanie celem przedstawienia Panu Premierowi najpilniejszych
problemów mieszkalnictwa. Udział Pana Premiera w takim okrągłym stole
budownictwa mieszkaniowego, mógłby stanowić decydujący impuls do
rozpoczęcia, bądź intensyfikacji długofalowych działań, zmierzających do
poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków.
Pozytywna decyzja w tej sprawie będzie bardzo dobrze przyjęta przez
opinię publiczną, wszystkie pozarządowe organizacje budownictwa i
rodziny oczekujące na szanse mieszkaniowe.
Roman Nowicki
Przewodniczący Kongresu
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Warszawa 22 lipca 2010

Panie, Panowie Posłowie
Z przykrością stwierdzamy, że coraz trudniej układa się współpraca
organizacji społeczeństwa obywatelskiego z parlamentem i rządem.
Powszechny staje się pogląd, że skala zjawiska jest bezprecedensowa.
Premier nagminnie lekceważy wystąpienia organizacji pozarządowych,
Marszałek Sejmu i przewodniczący klubów poselskich nie odpowiadają na
propozycje i postulaty a jakość debaty poselskiej sięga dna. Nie ma
poważnej dyskusji na tematy gospodarcze i na temat przyszłości Polski.
RAPORT POLSKA 2030 jest tego najlepszym przykładem chociażby w
odniesieniu do kryzysu mieszkaniowego.
Poważnym kreatorem tej urojonej rzeczywistości, w jakiej
zaczynamy żyć są niestety też media. Dzisiaj okazuje się, że na konferencję
prasową w sprawie prawdziwej tragedii mieszkaniowej nie przyjdzie żaden
dziennikarz, no chyba, że w zaproszeniu pojawi się informacja o udziale
sióstr Radwańskich (Habitat). Kamery telewizji publicznej od dawna nie
były na żadnej konferencji prasowej poświęconej polskiej bezdomności.
Nigdzie nie ukazała się udokumentowana wiadomość Kongresu
Budownictwa o bezprzykładnej dezorganizacji polskiego budownictwa,
czego skutkiem są kosztowne i nieodwracalne błędy w zabudowie
przestrzennej (powodzie) i jakości budownictwa.
Dzisiaj coraz trudniej jest rozmawiać na te tematy. Kongres
Budownictwa zebrał z krajów UE materiały na temat ich doświadczeń w
rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Nie zainteresował się tym
rząd, ani parlament pomimo propozycji rozmów eksperckich.
Z największym trudem, po prawie półrocznych przepychankach, sejm
przyjął 19 lutego rezolucję zobowiązującą rząd do przygotowania
wieloletniego programu mieszkaniowego. Z inicjatywy partii rządzącej
wycięto z dokumentu to co najważniejsze (że ma to być narodowy program
w randze ustawy). Dokument miał być przygotowany i przedłożony sejmowi
do 30 czerwca. Do dzisiaj go nie ma w sensie intencji przyjętej rezolucji.
Życząc Państwu udanych wakacji i wyrażam nadzieję, że znajdzie się
trochę czasu na refleksje o tych smutnych sprawach.
Roman Nowicki
Przewodniczący
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 28 lipca 2010

Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna
Szanowny Panie Marszałku
W dniu 20 lipca br. Minister Infrastruktury poinformował Pana Marszałka
(pismo BS-WFMp-751-34/10), że rząd na posiedzeniu w dniu 13 lipca podjął
decyzję o przesunięciu terminu wykonania Rezolucji Sejmu z 19 lutego br.,
która zobowiązywała do przygotowania do 30 czerwca programu
mieszkaniowego. Pomijając zdumiewający fakt, że decyzja została przyjęta
kilkanaście dni po ustalonym przez sejm terminie zakończenia prac, budzi
również zdziwienie, że rząd zamiast prosić Sejm o prolongatę terminu sam
podejmuje taką decyzję. Uzasadnienie tej poważnej zwłoki jest absolutnie
nieprzekonywujące i w poważnej części nieprawdziwe, bowiem od samego
początku nie prowadzono prac nad programem w sposób należyty i zgodny z
intencją Rezolucji. Kongres Budownictwa wielokrotnie występował do klubów
sejmowych, Prezesa Rady Ministrów i do Ministerstwa Infrastruktury z
informacjami o zaniedbaniach i opóźnieniach. Niestety bez rezultatów.
Przykłady:
- W dniu23 lutego,a więc w kilka dni po przyjęciu przez Sejm Rezolucji,
Kongres wystąpił do Ministra Infrastruktury z deklaracją współpracy, tym
bardziej, że byliśmy inicjatorami wniesienia pod obrady Sejmu tego
dokumentu. W piśmie podaliśmy też skład wybitnych ekspertów do bieżącej
współpracy w pracach nad programem (min.A.Bratkowski,
min.Sł.Najnigier, Przew. Głównej Komisji Urbanistyki A.Kowalewski, Prof.
AGH P.Witakowski, J.Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania
Nieruchomości Związku Banków Polskich).
- W piśmie z 10 marca do Prezesa Rady Ministrów Kongres przesłał
zebrane przez siebie doświadczenia krajów UE w tworzeniu programów
mieszkaniowych i poprosił o zorganizowanie okrągłego stołu w sprawach
biedy mieszkaniowej w Polsce. Pismo pozostało bez odpowiedzi.
- Po wielokrotnych monitach w dniu 19 kwietnia przewodniczący Kongresu
Budownictwa został przyjęty przez podsekretarza stanu w Ministerstwie
Infrastruktury odpowiedzialnego za przygotowanie programu. Pomimo
upływu dwóch miesięcy resort nie przedłożył żadnych założeń programu.

- Na prośbę Kongresu dopiero 22 kwietnia została przyjęta w ministerstwie
grupa ekspertów Kongresu. Wymiana poglądów potwierdziła, że nie ma
nawet założeń programu w zrozumieniu Rezolucji.
- W dniu 30 kwietnia Minister Infrastruktury został poinformowany na
piśmie o opóźnieniach w pracach nad programem. Prośba
o zdyscyplinowanie prac pozostała bez odpowiedzi.
- W dniu 9 czerwca Kongres wystosował „dramatyczne” wystąpienie do
przewodniczących klubów sejmowych ( Grzegorz Schetyna, Stanisław
Żelichowski) w którym między innymi stwierdził: „…rządzący lekceważą
uchwały Sejmu (Rezolucja z 19 lutego) wprowadzając w błąd opinię
publiczną i Sejm o zaawansowaniu prac nad programem mieszkaniowym
na lata 2010-2020”. Żadnej reakcji.
- W dniu 15 czerwca Kongres Budownictwa w piśmie do Prezesa Rady
Ministrów kolejny raz zwraca uwagę na problemy mieszkaniowe i
opóźnienia w pracach nad wykonaniem polecenia Sejmu: „….Z inicjatywy
Kongresu Budownictwa Sejm 19 lutego uchwalił Rezolucję…..Kongres
przygotował w oparciu o dane z krajów UE specjalne uzasadnienie
konieczności opracowania takiego dokumentu w randze
ustawy….Wystąpiliśmy również do Klubu PO z prośbą o możliwość
przedstawienia argumentów posłom. Klub lekceważąco nie
odpowiedział….mija termin opracowania programu i pomimo propozycji
na piśmie nawet nie skorzystano z naszej oferty wykorzystania materiałów
krajów UE i z doświadczeń naszych ekspertów…Natomiast na stronie
Ministerstwa Infrastruktury pojawił się materiał imitujący wykonanie
Rezolucji Sejmu. Jest poważna obawa, że kolejny raz opinia publiczna
zostanie wprowadzona w błąd….”
W dniu 13 lipca, a więc dwa tygodnie po ustalonym przez Sejm terminie
przygotowania programu, zebrał się rząd i postanowił (zamiast prosić sejm o
zgodę) przesunąć termin wykonania Rezolucji o kilka miesięcy podając przy
tym, mówiąc delikatnie, nieprawdziwe uzasadnienie. Powoływanie się na
deficyt finansów publicznych jest daleko idącym nadużyciem. Skala deficytu
finansów publicznych i zagrożeń z tego tytułu były od dawna znane i mogły być
brane pod uwagę w dowolnej skali przy pracach nad programem. Warto w tym
miejscu podkreślić, że kraje UE przeznaczają na sfery mieszkaniowe 1-2 %
swoich PKB, a Polska za sprawą obecnego rządu zaledwie ok. 0,09%
(najmniej od 65 lat). Poza wszystkim innym program miał odpowiedzieć na
pytania dlaczego w Polsce pogłębia się chaos w zabudowie przestrzennej,
dlaczego Polska o niezłej kondycji gospodarczej umacnia swoje ostatnie miejsce
w Europie we wszystkich statystykach dotyczących mieszkalnictwa, dlaczego w
ostatnich latach nie został wykonany żaden program segmentowy (budownictwo
społeczne, komunalne, socjalne), dlaczego tylko ok. 20-30% powierzchni kraju
jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego, co nieustannie potęguje

tragiczne skutki kataklizmów pogodowych, dlaczego ciągle mamy najgorsze
prawo regulujące procesy inwestycyjne, dlaczego rządy w obszarze
budownictwa pracują kadencyjnie i w sposób wewnętrznie nieskoordynowany,
dlaczego, dlaczego? Odpowiedź ekspertów na te i inne pytania miała stanowić
podstawę do przygotowania długofalowego programu naprawy tego, co zostało
zepsute w ostatnich latach. Pieniądze były ważne, ale można te kwestie
rozstrzygnąć w konsultacjach szczegółowych.
Powoływanie się rządu w drugim punkcie uzasadnienia na powódź jest
wręcz humorystyczne. Przepraszam, ale co ma piernik do wiatraka w świetle
wyżej przedstawionych faktów. Rząd po prostu od początku nie miał zamiaru
wykonać polecenia Sejmu.
Podając powyższe proszę Pana Marszałka o pilne spotkanie w tej sprawie
z niewielką grupą ekspertów Kongresu Budownictwa celem przedstawienia
pełnej argumentacji i wypracowania planu współpracy w rozwiązaniu tego
problemu.

Z wyrazami szacunku

Roman Nowicki
Przewodniczący
Otrzymują:
Przewodniczący klubów poselskich
Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Minister Infrastruktury
Cezary Grabarczyk
Przewodniczący Partii Politycznych
PS
W najbliższych dniach opublikujemy zbiór dokumentów w tych sprawach
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Warszawa 3 grudnia 2010

Wicemarszałek Sejmu

Jerzy Wenderlich
Szanowny Panie Marszałku
W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy uprzejmie informuję, że
Kongres Budownictwa podtrzymuje swoją opinię dotyczącą niewykonania
przez rząd rezolucji Sejmu w sprawie Narodowego Programu
Mieszkaniowego. Prezydium Sejmu nie ma tu nic do rzeczy, bowiem nie ma
żadnych regulaminowych uprawnień do zmieniania uchwał Sejmu (termin).
W żadnym piśmie rządu skierowanym do Marszałka Sejmu, oraz do Posła
W.Szczepańskiego nie było informacji, że rząd poinformował Prezydium, że
nie ma zamiaru wykonać w terminie wspomnianej rezolucji. Zgodnie z
regulaminem wszystkie posiedzenia Prezydium są protokołowane i łatwo
jest ustalić czy były jakieś oficjalne rozmowy na ten temat. Prace rządu w
tym zakresie od początku były monitorowane przez Kongres i na tej
podstawie stwierdzam, że od uchwalenia rezolucji rząd nie podjął prac nad
programem mieszkaniowym w duchu tej rezolucji.
Jest zupełnie inną sprawą, że konstytucyjnie biorąc rząd nie ma
obowiązku wykonywać uchwały sejmu, ale na to nigdy się nie powoływano.
Swoją drogą dziwnie to wygląda jak z jednej strony większość sejmowa
przyjmuje rezolucję, a potem rząd utworzony przez tą większość jej nie
wykonuje.
Z wyrazami szacunku
Roman Nowicki
Przewodniczący Kongresu Budownictwa

Zał.
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Warszawa 16 maja 2011
Marszałek Sejmu RP

Grzegorz Schetyna
W dniu 23 marca br. Kongres Budownictwa wystąpił do Pana Marszałka
ze skargą na działanie przewodniczących klubów poselskich i przewodniczącego
Komisji Infrastruktury, którzy przyczynili się do przyjęcia przez Sejm wadliwego
od początku do końca programu mieszkaniowego. Kongres zaproponował
postawienie konkretnych osób przed Komisją Etyki. Sprawa mogła stanowić
precedens do dyskusji o gwałtownie pogarszającej się jakości stanowionego
przez Sejm prawa, co potwierdzają liczne orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego i opinie wybitnych konstytucjonalistów. Kancelaria Sejmu
przesłała list do Komisji Etyki i pomimo upływu prawie dwóch miesięcy dalej nic
się nie dzieje, po za tym że Przewodniczący Komisji Infrastruktury zapewne się
obraził i przestał zapraszać przedstawicieli Kongresu na posiedzenia w
sprawach istotnych dla polskiego budownictwa. W powstałej sytuacji jesteśmy
bezradni i dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na niewłaściwość postępowania
Pana Przewodniczącego. W najbliższy piątek mamy posiedzenie Kongresu z
udziałem ok. 200 przedstawicieli z całego kraje i nie wiemy jak mamy
skomentować ten fakt.
Przewodniczący
Roman Nowicki

Do wiadomości:
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Zbigniew Rynasiewicz
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Warszawa 26 maja 2011
Marszałek Sejmu RP

Grzegorz Schetyna
Wicemarszałek Sejmu RP

Jerzy Wenderlich
Przewodniczący Klubu PO

Tomasz Tomczykiewicz
Przewodniczący Klubu SLD

Grzegorz Napieralski
Przewodniczący Klubu PSL

Stanisław Żelichowski
W załączeniu przesyłam wydawnictwo przygotowane na posiedzenie
Kongresu Budownictwa, które odbyło się 20 maja w Sejmie. Uczestniczyło
w nim 190 delegatów z całej Polski (przedstawiciele spółdzielni
mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, największych
organizacji pozarządowych budownictwa i eksperci). Pomimo zaproszeń nie
było posłów PO i PIS. Nie było również przedstawicieli ministerstwa
infrastruktury, które się obraziło za krytykę jego działań w sprawach
dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Organizacje uczestniczące w
obradach bardzo krytycznie oceniły lekceważenie przez koalicję rządową
organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Poparto jednocześnie wniosek
kierownictwa Kongresu w sprawie postawienia przed Komisją Etyki szefów
klubów PO i PSL oraz Przewodniczącego Komisji Infrastruktury za
pogarszającą się jakość stanowionego prawa, a szczególnie za
storpedowanie działań w sprawie przygotowania wieloletniego programu
mieszkaniowego w randze ustawy. Kongres potwierdził w całej rozciągłości
winę obecnej koalicji za pogłębiający się kryzys mieszkaniowy.
Wystąpiliśmy do wszystkich organizacji pozarządowych o upowszechnienie
naszego stanowiska i opublikowanie przed wyborami zachowań posłów w
trakcie głosowań nad ważnymi ustawami dla przyszłości polskiego
budownictwa.
Roman Nowicki
Przewodniczący
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Ministerstwo Infrastruktury
Podsekretarz Stanu
Piotr Styczeń

Kongres Budownictwa i 60 innych organizacji otrzymały, przy piśmie
datowanym 21 czerwca 2011r. do zaopiniowania projekty założeń ustawy o
zmianach w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego i ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych. Termin
zgłoszenia uwag wyznaczono na 31 lipca br. W międzyczasie Sejm,
a właściwie koalicja rządowa ogłosiła listę projektów ustaw szczególnie
pilnych zdaniem rządu i sejmu, które będą procedowane jeszcze w tej
kadencji Sejmu. Na liście nie ma żadnej ustawy związanej z budownictwem
(nie ma prawa budowlanego, nie ma projektu ustawy o planowaniu
przestrzennym i nie ma też projektów ustaw zgłoszonych do zaopiniowania
powyższym pismem). W tych warunkach Kongres Budownictwa uznaje, że
opiniowanie założeń projektów na kilka miesięcy przed wyborami mija się
z celem i cała inicjatywa ma raczej charakter wyborczy a nie merytoryczny.
Przypomina to wydarzenia sprzed kilku lat, kiedy to rządy sprawował
PIS. Na początku zapowiadano wielkie ożywienie w budownictwie
mieszkaniowym. Potem długi czas nic w tym kierunku nie robiono mianując
na stanowiska ministrów z pełną świadomością osoby nie kompetentne.
Kiedy widmo klęski wyborczej zajrzało w oczy, na trzy miesiące przed
wyborami, powołano pierwszego kompetentnego ministra budownictwa Mirosława Barszcza. Na konferencji prasowej w dniu 24 sierpnia 2007
Premier Kaczyński w towarzystwie Ministra Barszcza ogłosili wielki i
rewolucyjny program mieszkaniowy, który jednak ze względów czasowych
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

nie miał najmniejszych szans na realizację i służył wyłącznie celom
politycznym i wyborczym.
Obecna sytuacja dokładnie przypomina tamten scenariusz.
Pracowicie uzgadnianą przez kilkanaście miesięcy (16 spotkań
wojewódzkich z ekspertami, kilkaset merytorycznych poprawek) ustawę
Prawo Budowlane i Planowanie Przestrzenne koalicja rządowa „schowała
do szuflady” i uchwaliła w to miejsce na siłę awanturniczą ustawę
„Palikota”, która również miała raczej charakter propagandowy i wyborczy,
a nie merytoryczny. Nie pomogły sprzeciwy Biura Legislacyjnego Sejmu,
negatywne opinie prawie wszystkich organizacji pozarządowych i
negatywna opinia instytucji europejskich. Efekt jest taki, że Prezydent
zaskarżył słusznie ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, a ten orzekł, że
wiele przepisów zawartych w niej jest niekonstytucyjnych.
W tym świetle uznaliśmy za bezcelowe wyrażanie opinii o
projektach ustaw i proponujemy powrót do tematu po wyborach.
Przewodniczący
Roman Nowicki
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Minister infrastruktury

Cezary Grabarczyk
Szanowny Panie Ministrze
W piśmie z dnia 20 lipca br. otrzymaliśmy uwagi Ministerstwa do Uchwały
Kongresu Budownictwa podjętej na plenarnym posiedzeniu w dniu 20 maja. W piśmie
jest wiele nieścisłości, krytycznych ocen i uproszczeń, brak jest natomiast
konstruktywnych propozycji. Problem być może leży w tym, że nasze wcześniejsze
uwagi krytyczne i wnioski nie zawsze docierały bezpośrednio do Pana Ministra, a były
kierowane do osób, których działania krytykowaliśmy. Po zapoznaniu się z uwagami
Ministerstwa podtrzymujemy w całej rozciągłości opinie zawarte w Uchwale Kongresu:
1. Na posiedzeniu Kongresu w kluczowych dla polskiego budownictwa sprawach,
które się odbywało w Sejmie, nie było oficjalnego przedstawiciela Ministerstwa
Infrastruktury. Na zaproszenie skierowane do członków kierownictwa w dniu 27
kwietnia br. nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Pana Jacka Życińskiego
głównego specjalistę w ministerstwie zaprosiliśmy bezpośrednio, jako wybitnego
eksperta, który po uzyskaniu zgody przełożonego brał udział w Kongresie jako
osoba prywatna.
2. Wbrew opinii Ministerstwa Kongres podtrzymuje stanowisko, że Polska jest ciągle
na końcu Europy w większości wskaźników statystycznych dotyczących
mieszkalnictwa. Potwierdziły to kontrole NIK z 2008 i 2009 roku, które
sygnalizowały znaczące zmniejszanie się gminnych zasobów mieszkaniowych
(komunalne, socjalne), a więc w obszarach, które powinny być przedmiotem
szczególnej troski Państwa. Nie jest przy tym prawdą, że jest to wyłącznie
problem samorządów. Rząd powinien podejmować wyprzedzająco takie działania
i takie inicjatywy w sejmie, które zapobiegną na przykład rabunkowej i masowej
wyprzedaży za bezcen mieszkań komunalnych. Mamy wrażenie, że zarzucanie
nam nieprawdy w krytycznej ocenie sytuacji mieszkaniowej Polaków, służy celom
wyborczym, a nie faktom. Podana przez Ministerstwo informacja, że w latach
1990-2008 nastąpił w Polsce przyrost o 20% ilości mieszkań na 1000
mieszkańców i stwierdzenie, że jest to jeden z najlepszych wyników w Europie
bez odwołania się do bazy początkowej jest nadużyciem. W Polsce przypada
aktualnie ok. 350 mieszkań na 1000 mieszkańców, podczas gdy w krajach UE ok.
500. W Polsce na statystycznego Polaka przypada ok. 25 metrów kwadratowych
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mieszkania, w krajach UE ok. 50. W Spisie Powszechnym z 2002 roku podano,
że brakuje nam ok. 1,7 miliona mieszkań (porównanie ilości mieszkań do ilości
samodzielnych gospodarstw domowych). Dzisiaj wielu naukowców te braki
szacuje znacznie wyżej (prof. Piotr Witakowski, prof. Mirosław Gorczyca). Postęp
w ilości oddawanych mieszkań nastąpił jedynie w budownictwie indywidualnym i
deweloperów (ponad 90% oddawanych efektów) i do tego głównie w 6
największych i najbogatszych aglomeracjach miejskich. W pozostałych rodzajach
budownictwa mieszkaniowego i poza rogatkami wielkich miast jest gorzej niż
kiedykolwiek. Na tle optymizmu wyrażonego w piśmie ministerstwa warto też
przypomnieć jeszcze kilka najświeższych danych GUS: „Według wstępnych
danych, w I półroczu br. oddano do użytkowania 55 403 mieszkania, tj. o 13,1%
mniej niż w 2010 r. i o 27,2% mniej w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec
2009 r..Deweloperzy w I półroczu oddali 19152 mieszkania (co stanowiło 34,6%
ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 24,9% mniej niż w ub.
roku….
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie sześciu miesięcy 2011 r. oddały do
użytkowania 1049 mieszkań, tj. o 59,8% mniej niż przed rokiem……
Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i
zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu sześciu miesięcy 2011 r. łącznie 1590
mieszkań, tj. o 49,7% mniej niż w ub. roku. W okresie tym w budownictwie
komunalnym oddano do użytkowania 1026 mieszkań (o 10,1% mniej niż przed
rokiem). W budownictwie społecznym czynszowym wybudowano 463 mieszkania
(o 76,1% mniej), a w zakładowym – 101, tj. o23,2% więcej mieszkań niż w I
półroczu ub. roku….”
Wbrew tym faktom Ministerstwo zarzuca też Kongresowi, że w uchwale
niesłusznie pisze o „kryzysie mieszkaniowym”. Przypomnijmy więc dodatkowo
badania CBOS ze stycznia bieżącego roku, z których wynika, że 50% rodzin
Polskich za największy swój problem (!) uznaje brak perspektyw mieszkaniowych,
a aż 70% uważa, że jest to główna przyczyna gwałtownego spadku urodzeń. To
są fakty. Zamiast więc ubarwiania rzeczywistości potrzebna jest wola polityczna i
nadzwyczajne działania, żeby uruchomić rynek mieszkaniowy na miarę potrzeb.
Przykłady krajów europejskich pokazują, że jest to możliwe i korzystne nie tylko
ze względów społecznych, ale i dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego
poszczególnych krajów. Polska nie tylko nie prowadzi w tych sprawach od lat
żadnej długofalowej polityki mieszkaniowej, ale w odróżnieniu od krajów
europejskich pozostawia rozwiązywanie tych problemów „niewidzialnej ręce
rynku”. Świadczą o tym chociażby śladowe w stosunku do PKB nakłady
budżetowe na instrumenty finansowego wspierania popytu mieszkaniowego dla
rodzin mniej zamożnych. Aktualna wartość roczna inwestycji mieszkaniowych w
Polsce wynosi ok.50-60 miliardów złotych, z czego do budżetu Państwa wpływa
w postaci różnych podatków (PIT, CIT, VAT) około 10 miliardów. Państwo na
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pomoc dla budownictwa przeznacza tylko nieco ponad 1 miliard złotych.
Budownictwo mieszkaniowe to również najprostszy sposób na ograniczanie
bezrobocia. Takie poglądy potwierdza rekomendacja Związku Banków Polskich:
„Mocne wsparcie finansowe mieszkalnictwa w państwach Europy Zachodniej ma
swoje 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”.
3. Ministerstwo podważa twierdzenia Kongresu, że w Polsce nie ma od lat żadnego
programu mieszkaniowego, co zdaniem Kongresu jest główną przyczyną
narastających problemów mieszkaniowych i anarchii w zabudowie przestrzennej.
Podtrzymujemy zdecydowanie krytyczne stanowisko w tej sprawie wyrażone w
uchwale Kongresu. W okresie transformacji były dwa zasługujące na uwagę,
kompleksowe,
długofalowe
programy
mieszkaniowe:
jeden
Ministra
Bratkowskiego, który został w poważnym stopniu zrealizowany i drugi nadzwyczaj
solidny, z kompletem gotowych ustaw Ministra Najnigiera, który jednak nie wszedł
w życie na skutek decyzji politycznych. Podjęta w 2008 roku próba przygotowania
dziesięcioletniego programu mieszkaniowego w randze ustawy wzorowanej na
doświadczeniach europejskich została ostatecznie zaprzepaszczona przez
obecną koalicję rządową. W załączeniu przesyłam kalendarium starań o przyjęcie
programu, które potwierdza taką opinię. Na większość wystąpień, w tym o
spotkania eksperckie, nie było żadnej odpowiedzi. Dziesięcioletni program w
randze ustawy powinien długookresowo dyscyplinować działania związane z
rozwojem mieszkalnictwa i gospodarki przestrzennej oraz wykluczyć samowolę w
tym zakresie poszczególnych ministrów i partii politycznych. Z pisma
Ministerstwa: „…W dniu 30 listopada 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument
pt. „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa
mieszkaniowego do 2020 roku”, określający podstawowe wyzwania, cele,
kierunki i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa w najbliższych latach.
Warto podkreślić, że jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez rząd w
ostatnich 12 latach..”.
Niestety, doceniając fachowość i wysiłek bezpośrednich autorów trzeba
stwierdzić, że dokument nie ma większego znaczenia dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. Koalicja rządowa w głosowaniu w Sejmie nad rezolucją
obniżyła rangę programu poprzez wykreślenie słów „narodowy program” i
decyzję, że nie będzie to ustawa dyscyplinująca działania kilku kolejnych rządów.
Rada Ministrów przyjęła więc w dniu 30 listopada (z pięciomiesięcznym
opóźnieniem w stosunku do rezolucji Sejmu) dokument stanowiący coś w rodzaju
planu pracy na kilka miesięcy dla obecnego rządu. W pracach roboczych nad
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projektem programu wbrew temu, co twierdziło i twierdzi Ministerstwo, nie brali
udziału eksperci Kongresu.
W dniu 23 lutego 210 roku, a więc w kilka dni po przyjęciu przez Sejm Rezolucji,
Kongres wystąpił na piśmie do Ministra Infrastruktury z deklaracją współpracy,
tym bardziej, że byliśmy inicjatorami wniesienia pod obrady Sejmu tego
dokumentu. W piśmie podaliśmy też skład wybitnych ekspertów do bieżącej
współpracy w pracach nad programem (min.A.Bratkowski, min.Sł.Najnigier,
Przew. Głównej Komisji Urbanistyki A.Kowalewski, Prof. AGH P.Witakowski,
J.Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku
Banków Polskich).
W piśmie z 10 marca do Prezesa Rady Ministrów Kongres przesłał dodatkowo
zebrane przez siebie doświadczenia krajów UE w tworzeniu programów
mieszkaniowych i poprosił o zorganizowanie spotkania ekspertów w tych
sprawach. Pismo pozostało bez odpowiedzi. Po wielokrotnych monitach w dniu
19 kwietnia (dwa miesiące po przyjęciu rezolucji) przewodniczący Kongresu
Budownictwa został przyjęty przez podsekretarza stanu w Ministerstwie
Infrastruktury odpowiedzialnego za przygotowanie programu. Do zakończenia
prac pozostało niewiele czasu jednak w trakcie tego spotkania nie przedstawiono
żadnych założeń programu. Dopiero 22 kwietnia na wyraźną prośbę Kongresu
została przyjęta w ministerstwie grupa naszych ekspertów. Było to pierwsze i
ostatnie spotkanie robocze z ekspertami Kongresu Budownictwa. W dniu 30
kwietnia poinformowaliśmy na piśmie Pana Ministra o opóźnieniach w pracach
nad programem. Prośba o zdyscyplinowanie prac pozostała bez odpowiedzi. W
dniu 9 czerwca Kongres wystosował wystąpienie do przewodniczących klubów
sejmowych (Grzegorz Schetyna, Stanisław Żelichowski), w którym między innymi
stwierdził: „…rządzący lekceważą uchwały Sejmu (Rezolucja z 19 lutego)
wprowadzając w błąd opinię publiczną i Sejm o zaawansowaniu prac nad
programem mieszkaniowym na lata 2010-2020”. Żadnej reakcji. W dniu 13 lipca,
a więc dwa tygodnie po ustalonym przez Sejm terminie przygotowania programu,
zebrał się rząd i postanowił przesunąć termin wykonania Rezolucji o kilka
miesięcy podając przy tym, mówiąc delikatnie, wątpliwe uzasadnienie tej zwłoki.
W ten sposób rząd potwierdził, że Kongres miał rację zgłaszając zastrzeżenia do
trybu prac nad programem.
4. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało Kongres, że 1 marca Rada Ministrów
przyjęła negatywne stanowisko do poselskiego projektu ustawy o kasach
budowlanych. Propozycje ustawy dla Sejmu przygotowali eksperci Kongresu
Budownictwa i Związku Banków Polskich. Dokument został oparty ściśle na
pozytywnych i długoletnich doświadczeniach europejskich, nie został jednak w
ogóle wniesiony pod obrady Sejmu. Rząd przygotowując negatywną opinię jak
zwykle nie konsultował tego z ekspertami pracującymi nad projektem ustawy.
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Sprawa ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
bo bez środków własnych obywateli nie ma szans na pełne rozwiązanie
problemów mieszkaniowych w Polsce. Kolejny raz można postawić pytanie jak to
się dzieje, że kraje europejskie od dawna mają takie kasy, że oszczędzają w nich
dziesiątki milionów ludzi, że zgromadzono dziesiątki miliardów EURO prywatnych
oszczędności na mieszkania i remonty, a u nas jest to nie możliwe? Jak to jest,
że innym się to ciągle opłaca, a nam nie? Jak to jest, że w 1997 roku Węgrzy
dostali od nas projekt ustawy w tych sprawach i prawie bez zmian ją przyjęli
mając dzisiaj na swój mały kraj ponad 1,5 miliona oszczędzających i ponad
miliard EUR oszczędności a my nie mamy nic? Kasy budowlane w Polsce nie
rozpoczęły działalności pomimo przyjętej przez parlament i podpisanej przez
Prezydenta w 1997 roku ustawy, bo wicepremier miał inne zdanie i nie wydał
celowo jedynego potrzebnego przepisu wykonawczego. Teraz historia w pewnym
sensie się powtarza. Rząd negatywnie zaopiniował projekt ustawy i zamknął
arbitralnie możliwość dyskusji w sejmie i senacie.
Przypomnijmy fakty:
- w 3 kasach budowlanych na Słowacji od 1992 roku oszczędza prawie 1,2
miliona osób (na 5 miliona obywateli) kasy finansowały w tym czasie ponad 800
tys. inwestycji mieszkaniowych,
- w 6 czeskich kasach budowlanych prowadzonych jest 5,2 miliona rachunków
oszczędnościowych. Umowy oszczędnościowo-kredytowe na cele mieszkaniowe
zawarte w tych kasach opiewają na ponad 105 mld. złotych. Czeskie kasy
działające od 1993 roku współfinansowały już ponad 1,5 mln. Inwestycji
mieszkaniowych,
- w trzech węgierskich kasach budowlanych oszczędza ponad 1,2 mln. Klientów,
- w Chorwacji w 4 kasach oszczędza ok. 400 tys. osób,
- w Rumunii, w której pierwsza kasa powstała w 2004 roku oszczędza na
mieszkania ponad 400 tys. osób,
- w Niemczech w kasach oszczędza 35 milionów osób, a w Austrii ponad 5
milionów.
Kongres budownictwa podtrzymuje stanowisko, że konieczne jest utworzenie w
Polsce kas budowlanych wzorowanych na doświadczeniach europejskich i
stworzenie wiarygodnego systemu oszczędzania na własne mieszkania dla mało i
średnio zarabiających rodzin.
5. W swoim piśmie Ministerstwo nie ustosunkowało się do bardzo krytycznej oceny
Raportu Polska 2030 wyrażonej w uchwale Kongresu. W Raporcie praktycznie
pominięto problemy mieszkaniowe. W sztandarowym dokumencie dotyczącym
rozwoju cywilizacyjnego Polski do 2030 roku, tylko 1 stronę na 390 poświęcono
mieszkalnictwu. Dokument, ten był przygotowywany również bez udziału znanych
ekspertów z zakresu mieszkalnictwa. Oczywiście wiadomo, że opracował go
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zespół Ministra Boniego, ale interesuje nas, co konkretnie zrobiło ministerstwo
żeby problem mieszkaniowy został w tym Raporcie dostrzeżony. W piśmie do
Premiera Kongres prosił o opracowanie specjalnego aneksu do Raportu
dotyczącego budownictwa mieszkaniowego, bowiem nie można sobie wyobrazić
rozwoju cywilizacyjnego bez zapewnienia Polakom właściwych warunków do
zamieszkania. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.
6. Informacja Ministerstwa o rozwiązywaniu problemów gospodarki przestrzennej
jest klasycznym przykładem manipulacji faktami. Czytając tekst ma się wrażenie,
że wszystko co należy zrobiono należycie i w odpowiednim czasie. Jednak
nowelizacji prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jak nie było tak nie ma. Prawda jest taka, że uzgadniane z wielkim
wysiłkiem i solidnie (16 spotkań wojewódzkich z ekspertami) ustawy nagle zostały
schowane do szuflady, żeby wypuścić do sejmu awanturniczy, ale korzystny
politycznie projekt „Palikota”. W obydwu przypadkach te sprzeczne ze sobą
decyzje były podejmowane w ramach koalicji rządowej. Skończyło się na tym, że
Trybunał Konstytucyjny słusznie zakwestionował nowelizację prawa budowlanego
i dalej nasila się bałagan w gospodarce przestrzennej i samowola urzędnicza. Nie
może Ministerstwo przechodzić nad tymi faktami do porządku dziennego
wmawiając opinii publicznej, że wszystko jest w porządku.
Wypada zwrócić uwagę, że kryzys gospodarki przestrzennej, jest od szeregu lat
przedmiotem negatywnych ocen nie tylko ekspertów i organizacji
samorządowych, lecz również był sygnalizowany w ważnych dokumentach
rządowych. RAPORT O STANIE PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
KRAJU uchwalony przez RM 15 maja 2007 roku i przyjęty przez Sejm zawiera
ostrą krytykę stanu spraw przestrzennych w Polsce: … „Alarmujący problem
stanowi rozlewanie się obszarów zurbanizowanych, przy niskiej intensywności
wykorzystania terenu. Skutkuje to zwiększonym poziomem prywatnego
transportu, powiększonym zużyciem energii, zwiększonymi kosztami
infrastruktury i usług i negatywnymi skutkami wobec środowiska naturalnego..”.
…Przeciwdziałanie temu zjawisku może być skuteczne tylko w przypadku
stosowania efektywnych instrumentów planowania przestrzennego, … W sumie,
jako dwie dziedziny narażone w największym stopniu na negatywne skutki
istniejącego stanu rzeczy, wymienić należy budownictwo mieszkaniowe oraz
transport drogowy”.
Niestety, od roku 2007 nie tylko nie doszło do poprawy sytuacji, wręcz przeciwnie
mamy do czynienia z systematycznym osłabianiem kontroli publicznej procesów
przestrzennych i z marginalizacją planowania przestrzennego. Wprawdzie
wspomniany przez Pana Ministra projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym opracowany przez 3 lata przez Ministerstwo
Infrastruktury, proponował szereg dobrych rozwiązań jednak nie doczekał się
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skierowania do Sejmu. Również najnowszy dokument rządowy, RAPORT
POLSKA 2011 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - czerwiec 2011) krytycznie
ocenia sytuację w Polsce, stwierdzając, że „… W rozwoju zagospodarowania
przestrzennego można odnotować szereg zjawisk negatywnie rzutujących na
stan ładu przestrzennego: chaotyczna zabudowa, zwłaszcza na terenach
podmiejskich; niekontrolowana suburbanizacja, a w jej wyniku ubytek terenów
otwartych; brak poszanowania dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
zawłaszczanie przestrzeni publicznych. … W Polsce nie jest realizowana jedna z
najważniejszych
funkcji
planowania
przestrzennego,
polegająca
na
neutralizowaniu i minimalizowaniu sytuacji konfliktowych. W rezultacie mamy do
czynienia ze stale zwiększającą się liczbą konfliktów przestrzennych. Z reguły są
one zarazem konfliktami ekologicznymi. … rozpraszanie zabudowy (w tym
niekontrolowane rozprzestrzenianie się obszarów miejskich –… powoduje wzrost
kosztów uzbrojenia terenów osiedleńczych. … Należy przywrócić standard
planowego kształtowania ładu przestrzennego”.
Można więc powiedzieć że wszystko od lat dobrze wiemy, tylko nic nie robimy,
żeby sytuację poprawić.
Mieliśmy nadzieję, że Uchwała Kongresu Budownictwa skłoni do
poważnej dyskusji nad gospodarką przestrzenną i budownictwem i
przyczyni się do wyciągnięcia wniosków z popełnianych błędów i zaniechań
tymczasem otrzymaliśmy tekst, który w całości jest nie do przyjęcia.
Roman Nowicki
Przewodniczący Kongresu Budownictwa
PS. Będziemy zobowiązani za umieszczenie
tej odpowiedzi na stronie Ministerstwa
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Ani posłowie, ani rząd nie podjęli dyskusji na te tematy co było jedną z
wielu przyczyn utrzymującej się zapaści w budownictwie
mieszkaniowym i pogarszającej się jakości stanowionego prawa
inwestycyjnego.
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Warszawa 5 marca 2013

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Podsekretarz Stanu

Piotr Styczeń
W dniu 31 grudnia Kongres Budownictwa przekazał do ministerstwa swoją
negatywną opinię do projektu ustawy MdM. Ministerstwo uwzględniło tylko jeden z
postulatów i przychyliło się do wniosku żeby pomocą objąć również domy mieszkalne.
Poprzedni zapis w projekcie ustawy zawężał pomoc prawie wyłącznie do mieszkań
budowanych przez deweloperów w dużych miastach. Dziękujemy za uwzględnienie
wniosku.
Na naradzie uzgadniającej projekt ustawy zorganizowanej w dniu 16 stycznia br.
Kongres ponownie potwierdził konieczność wprowadzenia pozostałych poprawek
zgłoszonych pismem z dnia 31 grudnia 2012 roku (objęcia pomocą mieszkań
kupowanych na rynku wtórnym, uchwalenia ostatecznej wersji ustawy zgodnie z
deklaracją min. Nowaka do połowy bieżącego roku i zaniechanie likwidacji ulg w
podatku VAT na materiały budowlane). Kongres zgłosił również kolejny raz postulat
przedstawienia konkretnych wyliczeń w rachunku ciągnionym skutków finansowych
pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania. Według opinii wielu ekspertów
wpływy z podatków VAT, PIT i CIT są znacząco wyższe niż wydatki na pomoc dla
młodych rodzin i singli. W uzasadnieniu do ustawy RnS w 2006 roku tego typu
wyliczenia były prezentowane.
Kongres zwraca się również z zapytaniem kiedy projekt ustawy zostanie
ostatecznie złożony do Sejmu jest bowiem obawa, że opóźnianie może być w przyszłości
pretekstem do przesunięcia uruchomienia programu MdM na rok przyszły.
Z wyrazami szacunku

Roman Nowicki
Przewodniczący
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Pan Minister

Sławomir Nowak
W załączeniu przesyłam moją opinię na temat wystąpienia Pana Ministra
na „Forum dla rodziny” dotyczącego sytuacji mieszkaniowej w Polsce, którą
zamieściłem na moim blogu. Mam wrażenie że osoby przygotowujące materiał w
sprawie sytuacji mieszkaniowej wprowadziły Pana Ministra w błąd. Informacja,
że państwo wydaje na budownictwo mieszkaniowe 13,5 mld. złotych rocznie jest
nie prawdziwa. Podobnie nie prawdziwe były informacje dotyczące nowego
programu mieszkaniowego dla młodych, oraz mieszkań na wynajem. Bardzo
proszę o spowodowanie przygotowania dla nas informacji co się składa na kwotę
13,5 mld. złotych, którą rzekomo rocznie wydaje budżet na mieszkalnictwo i co
się składa na podaną przez Pana kwotę 16 miliardów złotych wydawaną rocznie
przez gminy. Od kilku lat Kongres zabiega o spotkanie z Panem Ministrem,
dzisiaj ponawiamy tą prośbę, była by to dobra okazja do wymiany poglądów i
informacji na temat sytuacji mieszkaniowej i ostatnich programów rządowych
dotyczących tych spraw.

Roman Nowicki
Kongres Budownictwa

Zał.
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24 października 2013
Na marginesie „Forum dla rodziny”

NIEPOTRZEBNA MANIPULACJA
W mediach pojawiły się informacje o „tajnym” spotkaniu „Forum dla rodziny”
zorganizowanym w dniu 23 października br. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Negatywną opinię o spotkaniu ma wiele organizacji i ekspertów, którzy nie zostali
zaproszeni zapewne dlatego, że mają inny niż rząd pogląd w poruszanych kwestiach. W
takim przypadku spotkanie nie powinno się nazywać „forum” a raczej „informacja rządu
o sukcesach…”. Kongres Budownictwa zajmuje się sprawami mieszkaniowymi od ponad
10 lat krytykując kolejne rządy za bezczynność i za nadmierne uleganie wpływom
potężnych grup inwestorskich i oczywiście eksperci Kongresu też zaproszenia nie
otrzymali.
W trakcie wystąpienia na forum Minister Nowak przedstawił wiele
nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej, które nie mogły być na
miejscu zakwestionowane ze względu na specyficzny dobór uczestników. Przykładowo
Minister stwierdził: „Rząd dokłada do mieszkalnictwa 13,5 miliarda złotych rocznie”.
Zdumiewające. Z danych dotychczas udostępnianych wynikało, że wydatki bezpośrednie
z budżetu państwa na te cele wahały się w granicach 1,5 miliarda złotych rocznie.
Propaganda sukcesu ma swoje granice. Jakiś usłużny urzędnik mógł sztucznie zmieszać
wydatki inwestycyjne z wydatkami o charakterze socjalnym i może jakieś jeszcze inne,
ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością inwestycyjną i Minister powinien o tym
wiedzieć. Zapewne podobnie wyglądają sprawy z rozdmuchanymi na użytek
propagandy wydatkami gmin (16 miliardów rocznie).
Program „Mieszkania dla Młodych”, którym chwalił się minister Nowak, jest
gorszy od swojego poprzednika i był robiony „na kolanie” pod zamówienie polityczne. W
pierwszej wersji program zakładał pomoc w zakupie tylko mieszkań, a więc wyłączał
automatycznie ponad połowę Polski spod jego działania i dotyczył mieszkań
budowanych przez deweloperów. W tym momencie był to bardziej podarunek dla
deweloperów niż dla młodych bez dachu nad głową. Minister Nowak pochwalił się też
inicjatywą Ministerstwa Finansów i BGK utworzenia Funduszu Mieszkań na Wynajem,
który mówiąc w uproszczeniu, za ok. 5 miliardów złotych ma wykupić w przeciągu kilku
lat ok 20 tys. mieszkań od deweloperów (znowu deweloperzy) i przeznaczyć je na
wynajem. Towarzystwa Budownictwa Społecznego wybudowały za porównywalną
kwotę ok. 100 tysięcy mieszkań, ale z jakiś dziwnych powodów organizacja ta jest w
ostatnich latach niszczona (zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który

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

kredytował to budownictwo i zaczynał być samowystarczalny). Mieszkania spółdzielcze
to również wielka szansa dla rynku mieszkań na wynajem, tymczasem na skutek działań
politycznych tempo budownictwa spółdzielczego gwałtownie spada (przez 20 lat spadek
dwudziestokrotny, w ostatnich 6 latach dalszy spadek dwukrotny). O tym wszystkim
Minister nie mówił na spotkaniu. Segment prywatnych mieszkań na wynajem może
istnieć i się rozwijać, ale nie kosztem tanich systemów, które dotychczas dobrze się
sprawdzały.
Minister Nowak w swoim wystąpieniu zapomniał też przeprosić za bezczynność
rządu w stosunku do powszechnych praktyk rabunkowej wyprzedaży mieszkań
komunalnych (w okresie 20 lat sprzedano za bezcen - często za jeden procent ich
rzeczywistej wartości – ponad milion mieszkań komunalnych znajdujących się w
zasobach samorządowych, z tego bardzo dużo sprzedano w czasie rządów obecnej
koalicji). Kraje europejskie w takich sytuacjach reagowały pomimo, że też dotyczyło to
mieszkań będących w gestii samorządowej.

W wyniku takiej a nie innej konstrukcji spotkania w świat poszły optymistyczne
informacje nie mające często nic wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze gorzej, bo wobec
braku sprzeciwu z sali, może w to wszystko uwierzyć Premier i to dopiero będzie.
Roman Nowicki
roman@romannowicki.pl
502 279 754
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