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Wprowadzenie 

W dniu 30.03.2021 odbyło się seminarium eksperckie „Nowej Konfederacji”, dotyczące kryzysu polityki 

mieszkalnej we współczesnej Polsce, obejmujące następujące tematy: 

1) Polski Hongkong czy Berlin? Diagnoza obecnej sytuacji w polskim mieszkalnictwie. 

2) Dotychczasowe programy mieszkaniowe - wsparcie mieszkańców czy deweloperów? 

3) Na własność czy na wynajem? Rekomendacje dla skutecznej polityki mieszkaniowej. 

W związku z tym, że po seminarium rząd ogłosił nowe działania na rzecz mieszkalnictwa w ramach 

„Polskiego Ładu”, eksperci zostali poproszeni o wypowiedzi na ich temat, które przedstawione są w 

ostatnim rozdziale (w niektórych przypadkach wykorzystano inne źródła).  

W seminarium uczestniczyli: 

• dr Michał Beim  

• dr Adam Czerniak  

• dr Michał Domińczak  

• Joanna Erbel  

• Piotr Kobus  

• prof. Maciej Kowalewski  

• Jarema Piekutowski  
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Berlin czy Hongkong? Fakty o polskim mieszkalnictwie 

Dyskusję poprzedziła projekcja prezentacji, która wprowadzała we właściwą część seminarium.  

Jarema Piekutowski przedstawił następujące dane: 

Mieszkań brakuje: liczba mieszkań na 1000 mieszkańców – 386 (średnia unijna – 435). 

Mieszkania są ciasne: liczba pokoi przypadających na jedną osobę w 2019 – 1,1 (najgorszy wynik w UE, 

ex aequo z Chorwacją i Rumunią) – dla porównania Czechy – 1,5, Niemcy – 1,8, Irlandia – 2,1; odsetek 

osób żyjących w mieszkaniach przeludnionych – 37% (gorzej tylko w Chorwacji, w Bułgarii i Rumunii, 

średnia UE - 17%). 

Ceny zakupu mieszkań są wysokie i nadal rosną. Średnia cena mieszkań w 10 największych miastach 

Polski: III kwartał 2006 – 3007 zł/mkw, III kwartał 2020 – 6790 zł (wzrost o 225%). Największy wzrost 

cen miał miejsce w miastach średnich – Szczecin (241%), Białystok (228%), Lublin, Zielona Góra.  

Liczba rocznych średnich pensji brutto za nowe 70-metrowe mieszkanie wynosi w Polsce 7,7 (dla 

porównania: Włochy – 6,2; Niemcy – 5,4, Portugalia – 4). 

 „Generację tamtego wyżu trzeba wycisnąć do końca, do ostatniej kropli.  

Uwiesić na kredycie, kogo się da” 

(Sławomir Najnigier, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa  

i Rozwoju Miast) 

Wynajem też jest drogi. We Wrocławiu średnia cena wynajmu mieszkania 50 m2 (dokładnie: średnia 

z mieszkań od 38 do 60 m2) to około 2108 PLN. W Stuttgarcie jest to 839 EUR (Wrocław - 38% 

przeciętnego wynagrodzenia brutto, Stuttgart – 21%.). 17 punktów procentowych to w polskich 

warunkach 941 złotych. 

Polskie prawo oferuje złe warunki najmu (najczęściej najem krótkoterminowy, niechęć do 

przyjmowania rodziców z dziećmi, trudno wyeksmitować lokatora niepłacącego za lokal); 

Odsetek osób w wieku 25-34 żyjących razem z rodzicami wynosi 36% (kobiety – 29%, mężczyźni – 

43%). Przyczyny takiego stanu rzeczy to: niskie dochody, wysokie ceny mieszkań, konieczność 

zapewnienia opieki nad rodzicami, czynniki psychologiczne, wzorce ekonomiczne. 

Deficyt liczby mieszkań jest różnie szacowany – od 640 tys. do 2 mln. 

Wydatki budżetu państwa na sferę mieszkaniową należą do najniższych w Unii Europejskiej (0,08 

PKB).  

Polska jest wysoko w rankingu liczby mieszkań oddawanych do użytkowania (więcej tylko 
w Niemczech i Francji) 

Na polskim rynku mieszkaniowym występuje bardzo wysoki udział sektora własnościowego 
(83,5%, wobec np. 44,8% w Szwajcarii). Po 1989 r. –przyjęto, że podstawową ścieżką do zapewnienia 
dachu nad głową ma być nabycie mieszkania na własność. Każdy chce mieć własne lokum, więc 
Polacy do 2015 r. wzięli 2 mln kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza osoby z wyżu demograficznego 
lat 70. 
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Polityka mieszkaniowa po 1989 r.—utracona szansa? 

Gminy w ramach transformacji ustrojowej przejęły 2 mln mieszkań po państwowych 
przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej. Polityka gmin polegała przede wszystkim na ich 
intensywnej sprzedaży z bonifikatami dla lokatorów. 

W latach 90. głównym instrumentem polityki mieszkaniowej była ulga podatkowa (możliwość 
odliczenia części wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe) 

W 1995 r. stworzono TBS-y, zajmujące się budową i zarządzaniem społecznymi mieszkaniami 
czynszowymi (powstało jedynie 97 tys. mieszkań w latach 1996-2015) – słabości tego modelu to 
np. długie oczekiwanie na lokal, wysoki wkład partycypacyjny, wątpliwe kryterium dochodowe 
(wykluczające sporą część osób, które zarabiają za dużo na mieszkanie TBS, a i tak nie dostałyby 
kredytu od banku. 

Kolejnym krokiem było powołanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, później środki przekazano 
do BGK (inicjatywę wygaszono); 

Kolejne działania i programy najczęściej nie osiągały sukcesu:  

• rok 2002 – ulga odsetkowa (odliczenie odsetek od kredytu);  

• rok 2006 – program „Rodzina na swoim” – dopłaty do oprocentowania kredytu; 

• rok 2013 – program „Mieszkanie dla młodych” – dofinansowanie wkładu własnego oraz zwrot 

części wydatków na materiały budowlane;  

• rok 2015 – reaktywacja TBS-ów – program społecznego budownictwa czynszowego (w ciągu 

5 lat zbudowano nieco ponad 2000 mieszkań) 

• Fundusz Mieszkań na Wynajem (BGK) – pierwszy program najmu instytucjonalnego (wg stanu 

na 2020 r. oddano 10% planowanych mieszkań); 

• Program Mieszkanie Plus rządu PiS po 2015 r. obejmować miał: Narodowy Fundusz 

Mieszkaniowy (budowa mieszkań na wynajem lub wynajem z opcją przeniesienia własności), 

wsparcie dla budownictwa społecznego (dofinansowanie dla samorządów) oraz zachęty do 

oszczędzania – Indywidualne Konta Mieszkaniowe. W kwietniu 2018 r. premier Morawiecki 

obiecywał, że w 2020 r. 100 tys. mieszkań będzie wybudowanych lub w budowie. Jest ich obecnie 

26 tys. 
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Czynniki wpływające na sytuację 

Jako pierwszy zabrał głos dr Adam Czerniak, formułując kilka uwag natury metodologicznej do 

powyższych. Jego zdaniem bazową liczbę zasobu mieszkaniowego należałoby szacować zgodnie 

z następującymi krokami:  

1. ustalić liczbę gospodarstw domowych w danym kraju; 

2. czasem można doliczyć do ustalonej liczby także potencjalne gospodarstwa domowe, które się nie 

ujawniły ze względu na brak zamieszkania; 

3. porównać uzyskane dane z zasobem możliwości mieszkaniowych na danym terenie. 

Zdaniem dr. Czerniaka szacowanie bazowej liczby mieszkań jest jednak utrudnione przez wzgląd na 

istnienie pustostanów, niedoborów mieszkaniowych na danym terenie oraz problemy związane z 

nieodpowiednim typem mieszkań w stosunku do istniejącego zapotrzebowania, tj. mieszkania o zbyt 

niskim standardzie bądź nadmiar kawalerek w sytuacji, w której lokum poszukują rodziny z dziećmi. 

Powoduje to powstanie luki w możliwości postawienia wniosków diagnostycznych. W związku z nią 

powstaje również zasadnicza trudność w przeprowadzaniu analizy, która rzetelnie pokazałaby 

strukturę braków niedoborów mieszkaniowych. Wiarygodne diagnozy musiałyby również uwzględniać 

rozmaite typy niedoboru mieszkaniowego, lokalizacji mieszkania, jak również istniejące w danym 

czasie i na danym terenie tendencje. Wyjściowy wniosek dr. Czerniaka wskazywał zatem na brak 

rzetelnej wiedzy na temat kryzysu mieszkalnictwa w Polsce, wynikający ze źle przeprowadzanych 

badań. 

„Nie wiemy, naprawdę, jaka jest sytuacja. Oczekiwałbym od 

ministerstwa żeby taką diagnozę przeprowadzono porządnie”  

(dr Adam Czerniak). 

Kolejny istotny problem poruszony przez dr. Czerniaka dotyczył młodych osób zamieszkujących w 

domach rodziców. Zjawisko to nie jest spowodowane wyłącznie – jak zwykło się sądzić – niedoborami 

mieszkaniowymi, bądź trudną sytuacją finansową. Młodzi ludzie świadomie wybierają mieszkanie z 

rodzicami, ponieważ nieruchomości traktują bardziej jako dobro rodzinne, przekazywane niejako z 

pokolenia na pokolenie. Tendencja ta dotyczy zresztą nie tylko Polski, ale także krajów Europy 

zachodniej, takich jak Włochy czy Hiszpania. W oczywisty sposób tego rodzaju zjawisko utrudnia 

przeprowadzenie rzetelnej analizy kryzysu mieszkalnictwa. 

Trzeci poruszony przez dr. Czerniaka problem dotyczył trudności w szacowaniu średniej wysokości 

cen najmu w Polsce. Powoduje go przede wszystkim fakt, iż mieszkania na wynajem obejmują 

głównie wyższy i średni wyższy standard, a brakuje mieszkań w średnim standardzie jakościowym. W 

związku z tym czynsze  w Polsce są za wysokie. Dodatkowo wyższe czynsze spowodowane są 

wyższym ryzykiem najmu w sytuacji, w której najemcami są zazwyczaj osoby prywatne. 

Z dr. Czerniakiem zgodził się dr Michał Domińczak, który zauważył, że już od 1939 roku obserwujemy 

w Polsce sukcesywne niszczenie miejskiej struktury urbanistycznej. Badacz nazwał wręcz te 

tendencje „patologią urbanistyczną”. W Polsce od lat dominuje schemat zabudowy blokowej, który nie 

sprzyjał i nie sprzyja rozwojowi wysokiej jakości społecznej przestrzeni miejskiej, lecz jej 

demontażowi. Problem ten został rozwinięty także w dalszej części dyskusji. 

W odpowiedzi Joanna Erbel starała się wprowadzić do dyskusji bardziej optymistyczne tony. 

Stwierdziła ona mianowicie, że istotnie – statystyki pokazują bardzo złą sytuację, jednak zmiana 

trendów pozwala żywić nadzieje na przyszłość. Obserwujemy większą mobilność Polaków, a w 

związku z tym także wzrost zainteresowania wynajmem mieszkań jako alternatywą dla własności. W 

odpowiedzi znacznie zróżnicowano pakiet ustaw mieszkaniowych przygotowany przez Ministerstwo 

Rozwoju, gdzie kluczowym elementem jest wsparcie Społecznym Inicjatyw Mieszkaniowych (dawnych 

TBS-ów), czyli mieszkań dla klasy średniej o obniżonych czynszach. Głównym problemem jest jednak 
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narracja, a ściślej – niedostateczna wiedza na temat tego, jak bardzo różne i nieprzystające do siebie 

są zapotrzebowania Polaków związane ze wzajemnym warunkowaniem poszukiwanego standardu 

mieszkania oraz sytuacji na rynku pracy. Pewną pułapką jest, zdaniem Erbel, poszukiwanie jednego 

uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich. 

„Uśmieciowienie” zatrudnienia albo samozatrudnienie to dwa zjawiska, które w znacznym stopniu 

wpływają na obecne trendy w mieszkalnictwie. Ponadto rynek pracy został w ostatnich latach 

poważnie zachwiany przez pandemię. Wiele osób borykało się z impasem, bądź niepewnością jutra. 

Wpłynęło to również na kwestie związane z wynajmowaniem mieszkań. Kolejnym problemem jest 

odpowiedni wybór lokum przez osoby, które zatrudniają się w najmniej stabilnych miejscach pracy. 

Polityki mieszkaniowej nie można zatem traktować jako wyizolowanego fragmentu. Stanowi ona 

raczej część niezwykle złożonego ekosystemu przestrzeni miejskiej. 

„To, czego nam potrzeba, to rozpatrywanie polityki  

mieszkaniowej w kontekście polityki zatrudnienia”  

(Joanna Erbel) 

Piotr Kobus zgodził się, że wiele zależy od sposobu, w jaki dana osoba uzyskuje dochód. Wpływ na 

dane ma różnica pomiędzy zatrudnieniem a własną działalnością. Dodatkowo w większych miastach 

cena mieszkań jest na tyle wysoka, że nie każdą rodzinę z dziećmi stać na kupno nieruchomości. 

Obniżanie kosztów utrzymania mieszkania z reguły wypycha potencjalnych mieszkańców poza sferę 

miejską. P. Kobus jednocześnie zauważył problemy związane z brakiem planowania oraz 

podejmowania takich inwestycji w infrastrukturę, które byłyby odpowiednio skoordynowane z 

planowaniem osiedli.  

Prof. Maciej Kowalewski zauważył, że trudno jest sporządzić całościowy obraz omawianego tu 

problemu, jeżeli nie weźmie się pod uwagę różnic pomiędzy miastami w dostępności do rezerw 

terenu, w poziomie zdegradowania substancji mieszkaniowej, w sposobach określania i realizowania 

polityk mieszkaniowych. Ten ostatni aspekt wydaje się zasadniczy. Każda polityka mieszkaniowa, jak 

stwierdził Kowalewski, pozostaje w zależności od uwarunkowań lokalnego kontekstu. Różnice 

potrafią być ogromne właśnie dlatego, że konkretne działania realizuje się w konkretnej lokalizacji, 

dysponując określonymi pieniędzmi.  

Myśląc o przyszłej polityce mieszkaniowej te różnice należy uwzględniać, oceniając możliwe trendy 

demograficzne i ekonomiczne. Można spodziewać się przyrostu majątków związanych z 

nieruchomościami, bo kolejne pokolenia będą dziedziczyć mieszkania po swoich rodzicach, kredyty 

zaciągane na 20, 30 lat zostaną w końcu spłacone. Dużym wyzwaniem są „stare” osiedla 

mieszkaniowe – normatywy powierzchni mieszkań w blokach (mieszkania były większe niż teraz), 

sposoby zagospodarowania przestrzeni wewnątrz osiedli w wielu wypadkach okazały się bardzo 

funkcjonalne. Zdaniem Kowalewskiego, osiedla z wielkiej płyty nie stały się slumsami, ale nie ma 

pewności, że uda się ten stan zachować w następnych dekadach. 

Z opinią tą zgodził się dr Michał Domińczak, zastrzegając jednocześnie, że rewolucja związana z 

powstawaniem blokowych osiedli mieszkaniowych przyczyniła się do destrukcji tradycyjnie 

pojmowanej przestrzeni miejskiej. 

Dr Michał Beim przedstawił dwa zjawiska, które mają kluczowy wpływ na współczesne zmiany 

sytuacji na rynku nieruchomości: 

1. Zanik zaufania do właścicieli mieszkań, lęk przed utratą najmu albo eksmisją, który doprowadził do 

tego, że „lepiej mieć ciasne, ale własne”; 

2. Nieumiejętne zarządzanie mieszkaniami w śródmieściach, wynajem przestrzeni na biura bądź 

pokoje studenckie, ale bez perspektywy zamieszkania na dłużej. 
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Dlaczego programy mieszkaniowe nie wyszły? 

Następną część spotkania otworzył Jarema Piekutowski, zadając ekspertom pytanie, dlaczego ich 

zdaniem dotychczasowe próby polepszenia sytuacji mieszkaniowej w mieście nie powiodły się. W 

odpowiedzi Joanna Erbel stwierdziła, że w powziętych planach zabrakło konsekwencji. Czynnikiem 

utrudniającym jest również fakt, iż obecnego programu mieszkaniowego, który cechuje się 

heterogenicznością, najpewniej nie anulują kolejne rządy.  

Zgodził się z tym dr Michał Domińczak, dodając, że państwo nie powinno dłużej wspierać budowy 

mieszkań na wynajem w taki sposób, jak czyniło to do tej pory. Strategie powinny ulec zmianie.  

Zdaniem prof. Macieja Kowalewskiego obecny plan budownictwa społecznego sprawdzał się na 

poziomie lokalnym, udawało się też wprowadzać eksperymentalne programy mieszkań chronionych w 

zasobach TBS-ów. Wizerunek TBS-ów kojarzył się raczej z interwencją socjalną (chociaż de facto nią 

nie był), nie mógł więc w masowej skali zaspokoić potrzeb mieszkaniowych średniozamożnych. 

Dr Adam Czerniak zdiagnozował sytuację po transformacji ustrojowej jako „dryf instytucjonalny”. 

Ekonomista przedstawił ten problem w oparciu o opozycję politics oraz policy. Chodzi o to, że polityka 

mieszkaniowa była nakierowywana na bieżące potrzeby wyborców, jak również tego, co można 

pokazać sondażach jako sukces. Zaniedbano natomiast budowanie odpowiedniego aparatu 

regulującego te sprawy. Zdaniem dr. Czerniaka kolejne problemy sprawia program „Mieszkanie Plus”. 

Roszczenia rządu wobec tego programu okazały się bowiem niemożliwe do zrealizowania. Aby 

racjonalnie wybudować 100 tys. mieszkań w przeciągu 3-4 lat, wpierw należałoby poświęcić 2-3 lata 

na przygotowanie odpowiednich przepisów prawnych. Zgodził się z tym Piotr Kobus, zdaniem którego 

realizację jakiegokolwiek programu mieszkaniowego należy planować na całe dekady. 

„Najpierw budujemy drogi, uzbrojenie o odpowiedniej przepustowości, a 

dopiero później ten teren zabudowujemy. Wraz z upadkiem gospodarki 

planowej odrzucono w Polsce naturalną kolejność zagospodarowania 

terenów, planowanie przestrzenne” (Piotr Kobus) 

Dr Michał Domińczak zauważył, że znaczącym problemem jest brak wspólnej wizji oraz wspólnie 

wyznaczonych celów rozwoju mieszkalnictwa. Co ciekawe, tym, co wspólnie, niezależnie od różnic 

politycznych, dokonano w przeciągu ostatnich lat, jest destrukcja systemu planowania 

przestrzennego w Polsce. Jednocześnie dr Domińczak zauważył, że w ramach powziętych dotąd 

projektów nie wykorzystano należycie potencjału społecznego, ani pieniędzy podatnika. Jeżeli bowiem 

Polacy wydają pieniądze na wynajem, to warto, by trend ten stał się także elementem kreacji nowych 

wartości urbanistycznych. Takich, które odejdą od zbyt długo obecnego wzorca bloku, a będą się 

mogły kojarzyć z dobrą architekturą i cywilizowaną przestrzenia publiczną 

„Osoba idąca na studia nie wie, czy za 5 lat będzie mogła ubiegać się o 

jakieś preferencyjne mieszkanie w ogóle w ramach jakiegokolwiek 

programu” (dr Michał Beim) 
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W stronę rozwiązań 

Problemy dotąd poruszane stały się punktem wyjścia do kolejnej części, która poświęcona została 

propozycjom rozwiązań obecnych problemów w sferze mieszkalnictwa.  

Jako pierwszy głos zabrał dr Michał Domińczak, który nie wykluczył ingerencji państwa budownictwa 

mieszkaniowego. W dalszym toku swojej wypowiedzi stwierdził, że należałoby się skupić na podaży, 

tak aby mieszkania stały się nie tylko bardziej dostępne, ale także reprezentowały pewną jakość. 

Zdaniem dr. Domińczaka państwo nie powinno obecnie wspierać budowy nowych mieszkań pod 

wynajem, co nie oznacza jednak, że nie powinno wzmacniać podaży mieszkań na wynajem na rynku 

wtórnym. Należy także umożliwić bardziej dynamiczny ruch na rynku nieruchomości poprzez 

ułatwienie wydzielania mieszkań w domach jednorodzinnych. Każdy dom czy mieszkanie powinny być 

opodatkowane podatkiem od wartości nieruchomości, lecz w przypadku „pierwszego domu” takie 

podatki powinny być zdecydowanie niższe. Dr Domińczak zauważył przy tym, że współczesna 

architektura powinna odrzucić dziedzictwo modernizmu w urbanistyce, stając się tym samym lepszą i 

bardziej przyjazną mieszkańcom. Dobrze, aby przestrzeń urbanistyczna wzmacniała poczucie 

wolności poprzez własność, która stanowi gwarancję wolności, ucząc przy tym osobistej 

odpowiedzialności za miejsce swojego zamieszkania. 

Dr Michał Beim wskazał natomiast na efekt synergii jako kluczową kwestię dotyczącą rozwiązań 

problemów mieszkaniowych. Celowi temu służy rewitalizacja śródmieści, które stanowią 

kwintesencję urbanistyki. M. Beim podważył przy tym zasadność rozpraszania terenów zabudowy. 

Powinniśmy raczej dążyć do tworzenia dzielnic kompletnych i wielofunkcyjnych, czyli takich, w 

których można znaleźć zarówno miejsca zamieszkania, jak i lokacje możliwe do użytkowania jako 

siedziby firm, projekty biznesowe albo biura. 

Adam Czerniak przypomniał, że zakresem jego badań jest zjawisko znane w literaturze fachowej jako 

„kapitalizm mieszkaniowy”. Jednym z jego bazowych elementów jest pytanie o komplementarność 

poszczególnych elementów ładu instytucjonalnego, w którym zakorzeniony jest rynek mieszkaniowy. 

Chodzi przy tym nie tylko o instytucje formalne – przepisy i regulacje państwowe – ale także 

instytucje nieformalne, takie jak wartości i przekonania. Przykładowo, Polacy bardziej są skłonni 

zapłacić ratę kredytu hipotetycznego, ponieważ żywią (nieuzasadnione przez rzetelną wiedzę) 

przekonanie, że najem jest czymś nieopłacalnym i generującym straty. Dalej  

dr Czerniak zauważył, że na świecie wyróżnia się dwa typy podejścia do kwestii mieszkalnych: 

1. Według pierwszego mieszkanie jest aktywem, a więc także elementem portfela własności 

majątkowych.  

2. Według drugiego mieszkanie jest przywilejem społecznym, a więc dla państwa nie ma znaczenia, 

czy posiada się mieszkanie, czy też się je wynajmuje; istotne jest to, czy dana osoba jest bezdomna, 

czy ma własne lokum. 

„Nawet domy są projektowane prawie spod prasy drukarskiej, bo tylko 

najbardziej zamożnych stać aby zaprojektować sobie coś od zera. U nas 

jest to zupełnie postawione na głowie!” 

(dr Adam Czerniak) 

Dr Czerniak stwierdził, że rozsądniejsze jest traktowanie mieszkania jako przywileju socjalnego, przy 

czym wdrożenie tego paradygmatu do Polski może okazać się bardzo trudne i kosztowne. 

Obiektywnie jest on jednak najefektywniejszy, tym bardziej, że przeciwdziała powstawaniu baniek 

cenowych oraz wykluczeniu społecznemu, zapewnia lepszy patchwork pokoleniowy, dochodowy oraz 

pozwala na skuteczne planowanie przestrzeni urbanistycznej. W Polsce traktujemy jednak mieszkanie 

jako aktywo. A. Czerniak stwierdził, że chcąc rozwijać ten model, należy dokonać komodyfikacji 

nieruchomości mieszkaniowych (np. poprzez wprowadzenie podatku katastralnego), a także 

przeprowadzić instytucjonalizację rynku najmu (tj. zmniejszyć udział inwestorów prywatnych 
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wynajmujących mieszkania na własną rękę) oraz zbudować lepszą publiczną siatkę zabezpieczającą 

dach nad głową dla osób, których nie stać na zakup lub najem mieszkania po cenie rynkowej.  

Prof. Maciej Kowalewski zgodził się zarówno z M. Domińczakiem, jak i A. Czerniakiem, dodając, że 

władze publiczne powinny angażować się na poziomie lokalnym jedynie w programy skierowane do 

wąskiej grupy osób, które nie radzą sobie w sytuacji mieszkaniowej. Zauważył, że zaletą mieszkań 

jest perspektywa dziedziczenia, a także związane z tym zabezpieczanie przyszłości, która wiąże się z 

życiową stabilnością. Z drugiej strony mieszkania na wynajem są potrzebne ze względu na potrzeby 

mobilności. Mieszkania na wynajem rozwiązują także określone problemy przestrzeni urbanistycznej, 

których nie mogą rozwiązać mieszkania własnościowe. Jeżeli jednak zwiększy się liczba mieszkań 

pod wynajem, to ich cena powinna odpowiednio spadać. 

Piotr Kobus zwrócił uwagę na zasadniczą dla rozwoju urbanistyki kwestię dostępności terenów. 

Współcześnie tereny w bliskości komunikacji miejskich, które nadają się do zabudowy zostały już 

wykupione przez deweloperów. Innym słusznym—jego zdaniem—postulatem jest wspomniany już 

wielokrotnie w rozmowie podatek katastralny, który pozwoliłby uregulować finanse przeznaczone na 

urbanizację.  

P. Kobus zauważył przy okazji, że inwestowanie w powstawanie nowych mieszkań na wynajem może 

wspierać rynek pracy, gdyż jest dobrym buforem dla migracji. Dzięki temu Polacy mogą się łatwiej 

przenosić z miasta do miasta w kraju, aniżeli emigrować. 

Michał Beim poruszył jeszcze jeden wątek, tj. marże rynku nieruchomości. Zdaniem badacza aspekt 

ten będzie mógł stymulować zaangażowanie kapitału nie tylko w szybki zysk w nieruchomościach, ale 

przede wszystkim w trwały rozwój państwa, czyli przemysł. Rynek najmu jest więc ważny i potrzebny. 

M. Domińczak w odpowiedzi wyraził opinię, iż tworzenie nowych mieszkań pod wynajem nie było 

wspierane przez państwo od strony gospodarczej, za wyjątkiem ulg podatkowych. Ulgi nie przekładały 

się jednak na praktyczny wymiar wspierania budownictwa w zakresie małych inicjatyw 

wspólnotowych. W dalszym toku swojej wypowiedzi dr Domińczak, wchodząc w dialog z Piotrem 

Kobusem, wystąpił w roli „adwokata diabła”, reprezentującego interes deweloperów. Stwierdził 

mianowicie, że gdyby we właściwym czasie odpowiednio ukierunkowano—skanalizowano środki 

operacyjne różnych deweloperów, dostrzegalibyśmy dziś wspaniały, harmonijny rozwój 

urbanistyczny. Na przeszkodzie tych procesów stanęły jednak błędne decyzje tych, którzy 

rozmontowywali system planowania przestrzennego. Częściową winę ponoszą również architekci. 
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Appendix—opinie o pomysłach mieszkaniowych „Polskiego 

Ładu” 

dr Adam Czerniak: 

„Mam bardzo mieszane uczucia. Zacznijmy od pozytywów, do których zaliczam bony mieszkaniowe. 

Pomysł wsparcia wielodzietnych rodzin jest uzasadniony, bo na starcie, przy zakupie mieszkania, 

mają one gorszą pozycję niż osoby bezdzietne. Mają niższą wiarygodność kredytową, a do tego 

potrzebują większych mieszkań. 

Bardzo ważne jest też to, że bony nie będą przekładać się na wzrost cen. W tym przypadku 

deweloperom będzie bardzo ciężko stosować dyskryminację cenową, czyli sprzedawać podobne 

mieszkania po różnych cenach, w zależności od odbiorcy. 

Wstępnie dobrze oceniam też plany reformy zagospodarowania przestrzennego, która ma docelowo 

zlikwidować decyzje o warunkach zabudowy. Ma też sprawić, że plany będą szybciej powstawały i 

będą egzekwowane. Pytanie tylko, jak będzie to wyglądać w szczegółach, bo na razie ich nie znamy, a 

wręcz dowiedzieliśmy się, że będzie można sobie postawić dom do 70 mkw. z płaskim dachem bez 

zezwolenia…  

Generalnie nie mam problemu z tym, aby upraszczać procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń 

na budowę. Nie rozumiem jednak, dlaczego wybrano dom do takiego metrażu, skąd ta preferencja dla 

małego budownictwa, skoro samo Ministerstwo Rozwoju przyznaje, że jak na unijne standardy Polacy 

żyją w ciasnocie? 

Najlepiej więc byłoby uprościć procedury budowlane dla wszystkich. Warto też rozważyć uproszczone 

zasady inwestycji w przypadku domów budowanych według projektów z katalogu, który można by 

stworzyć. Należałoby przy tym określić minimalne parametry działki, odległości od posesji sąsiada, od 

ulicy etc. 

(o gwarancjach kredytowych) „To jest instrument ze wszech miar szkodliwy. Jeżeli ma być 

wprowadzony, zgodnie z zapowiedziami minister Korneckiej, od stycznia 2022 r., to jest to bardzo zły 

moment – mamy rynek rozgrzany do czerwoności i historycznie niskie stopy procentowe (…) 

dokładanie popytu do i tak rozpędzonego rynku spowoduje, że już przewartościowane ceny mieszkań 

jeszcze wzrosną. Kredyty dostaną natomiast osoby znacznie bardziej wrażliwe na wahania stóp 

procentowych. Tymczasem co prawda nie wiemy, kiedy nastąpi podwyżka stóp, ale 

najprawdopodobniej do niej dojdzie” 

(Dziennik Gazeta Prawna, „To zły moment na łatwiejsze kredyty”) 

Dr Michał Beim:  

„Najbardziej niebezpieczne są jednak obietnice związane ze zniesieniem pozwolenia na budowę dla 

domów do 70 m 2 . Wprawdzie z oficjalnego dokumentu nie wynika wiele szczegółów, to jednak 

prezentujący na konferencji politycy wspominali kształt dachu i ewentualne wykorzystanie poddasza, 

zastrzegając jednak o konieczności zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. W skrajnym przypadku będzie można mówić jednak o tym, że program „Mieszkanie 

Plus” został zastąpiony „Fawelą Plus”. 

Oczywiście, rząd może przyjąć przepisy, które ograniczą ryzyko np. zawalenia się konstrukcji, 

ograniczając brak pozwolenia na budowę do realizacji jednego z kilku wzorcowych projektów 

sprawdzonych pod względem konstrukcyjnym. Co więcej, mogłyby one być udostępniane 

potencjalnym zainteresowanym na zasadach open source (creative commons). Niemniej nie rozwiąże 

to problemu chaosu przestrzennego – niekontrolowanego rozlewania się przedmieść. Dzieje się to w 

dość trudnym dla polskiej przestrzeni momencie. Rynek nieruchomości na skutek słabnącej złotówki, 

bardzo niskiego oprocentowania lokat i kredytów już jest rozgrzany do czerwoności. W konsekwencji 
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ceną politycznych korzyści będą wysokie koszty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, płacone 

przez dziesiątki lat” 

(„Nowa Konfederacja”, „Chaos przestrzenny zamiast Polskiego Ładu”) 

Dr Michał Domińczak: 

(o gwarancjach kredytowych, dofinansowaniu i pomocy w spłacie kredytów)  

„Po niepowodzeniach programu PO „Mieszkanie dla Młodych” rząd ZP w zadziwiający sposób próbuje 

do niego powrócić. W praktyce będzie to powrót do wspierania raczej systemu bankowego, niż 

użytkowników. Ponadto, gwarantowanie kredytów wyłącznie ze względu na wiek, bez zważania na 

perspektywę rozwoju i  wzrostu poziomu dochodów kredytobiorców jest pomysłem złym, który może 

zakończyć w podobny sposób, jak zakończyły się takie inicjatywy np. w USA [tam chodziło o 

„niedyskryminację” rasową kredytobiorców, co skończyło się udzielaniem kredytów wszystkim].  

Bez istotnej stymulacji podaży, a podaży terenów budowlanych w szczególności, wpłynie to 

dodatkowo na nadmuchiwanie bańki spekulacyjnej, a więc dalszy, sztuczny wzrost cen mieszkań w 

Polsce. 

Zdecydowanie lepiej przedstawia się propozycja dofinansowania inicjatyw społecznych (i, mam 

nadzieję, również indywidualnych) poza systemem bankowym. Jest to bardzo dobry pomysł, choć 

powinien być zsynchronizowany z polityką podatkową (ulgi?) 

(o możliwości budowy domów do 70m2 bez pozwolenia, kierownika i książki budowy)  

„Uproszczenie procedury można uznać za krok w dobrym kierunku. Jednak korzyści z tego 

rozwiązania są iluzoryczne, ponieważ już dziś można wznosić budynki jednorodzinne bez pozwolenia 

na budowę. 

Podstawowym problem budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest raczej niska podaż odpowiednich 

terenów budowlanych, a nie koszty projektu. Twierdzenia niektórych architektów, że przyczyni się to 

do zwiększenia ilości katastrof budowanych, uważam za nieuzasadnione” 

Piotr Kobus: 

„Punkt „Mój dom 70m2” nie określa m.in.., co się stanie z instalacjami gazowymi. Chyba nie będzie się 

promować pieców na paliwo? Inne rozwiązania poza piecami gazowymi są droższe w realizacji, 

element ten nie pasuje zatem do programu wspierającego osoby o niższych dochodach. Ogrzewanie 

elektryczne nie spełnia zapisów rozporządzenia o warunkach technicznych (efektywność 

energetyczna). Na wszelkie instalacje gazowe potrzebne jest natomiast pozwolenie na budowę i ich 

odbiór – wyklucza to więc najbardziej optymalne dzisiaj rozwiązanie związane z ogrzewaniem małych 

budynków. W jaki więc sposób budynki z programu Polskiego Ładu będzie można ogrzewać w sposób 

ekonomiczny, lub nie ponosząc wysokich nakładów? 

Można przyjąć, że budowa budynków jednorodzinnych najczęściej prowadzona jest przez 

kierowników budów jedynie na papierze. Jednak kontakt z kierownikiem na terenie budowy i nadzór 

budowlany (poprzez dokumenty i weryfikację dziennika) to jedyne możliwości stwierdzenia przed 

zakończeniem robót błędów wykonawczych i odstępstw od projektu (np. dwukrotne powiększenie 

powierzchni zabudowy). W polskich warunkach może i 95% projektów to gotowe projekty katalogowe, 

ich dostosowanie do klienta, działki i  prawa lokalnego jest najczęściej bardzo nieoptymalne i 

wymagają one zmian. W praktyce koszt projektu przy tak małych obiektach może stać się 

nieopłacalny. Takie metraże powinny być realizowane w budynkach wielorodzinnych, nie poprzez 

wolnostojące budynki mieszkalne, ewentualnie w formie szeregowców o intensywniejszej formie 

zabudowy”. 

Prof. Maciej Kowalewski: 

(o gwarancjach kredytowych, dofinansowaniu i pomocy w spłacie kredytów)  

https://nowakonfederacja.pl/chaos-przestrzenny-zamiast-polskiego-ladu/
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„Wydaje się to ciekawym pomysłem, i nawet jeśli zakończy się niepowodzeniem, to będzie to 

program  zmieniający sytuację na rynku mieszkaniowym i najprawdopodobniej będzie stanowić 

impuls dla wzrostu dzietności” 

(o możliwości budowy domów do 70m2 bez pozwolenia, kierownika i książki budowy)  

„To jednak jest opowieść bajkowa - owszem, jeśli dom, wnoszony systemem gospodarczym nie będzie 

miał przyłączy gazowych, wodociągowych, to wtedy może samo zgłoszenie to zadziałać. Nie 

wyobrażam sobie jednak, żeby możliwe było podłączanie domu budowanego w ten sposób do 

jakichkolwiek sieci energetycznych, byłoby to zbyt niebezpieczne. Nie wyobrażam sobie także, by 

jakikolwiek ubezpieczyciel czy kredytodawca chciał zawrzeć umowę dotyczącą nieruchomości 

powstającej systemem gospodarczym bez nadzoru” 

Jarema Piekutowski: 

„Część pomysłów Polskiego Ładu to dowód porażki rządu w polityce mieszkaniowej. Próby 

zwiększenia zasobu mieszkaniowego na wynajem lub wynajem z opcją wykupu spaliły na panewce, 

więc autorzy programu wracają do pomysłu dofinansowania do kredytów, pomysłu zgranego do cna 

przez poprzednie władze, i—jak się okazuje—nieefektywnego, wspierającego de facto system 

bankowy i deweloperów.  

Uproszczenie procedur budowlanych dla małych domów jednorodzinnych jest nieco lepszym 

pomysłem, należałoby jednak zrobić przegląd wszystkich procedur, a nie tylko wycinkowe wyjęcie 

części osób spod nadal nadmiernie obciążającego prawa. W ślad za taką zmianą należałoby także 

uporządkować ład urbanistyczny i zadbać o transport publiczny, w innym przypadku czeka nas 

rozlanie się peryferii miejskich w sposób niekontrolowany w wydłużone osiedla domków z 

niewyobrażalnie zakorkowanymi drogami dojazdowymi” 
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Uczestnicy seminarium – biogramy 

dr MICHAŁ BEIM – adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W pracy badawczej zajmuje 

się głównie związkami pomiędzy planowaniem przestrzennym a transportem. 

dr ADAM CZERNIAK – Doktor nauk ekonomicznych // Dyrektor ds. badań Polityka Insight // Kierownik 

Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, SGH 

dr MICHAŁ DOMIŃCZAK – nauczyciel akademicki, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w 

historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. W 

latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza. W latach 2005-2007 Zastępca Dyrektora Wydziału 

Architektury i urbanistyki i Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miasta Łodzi.  

JOANNA ERBEL – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych, członkini 

Laboratorium Rynku Najmu, autorka książki „Poza własnością. W stronę udanej polityki 

mieszkaniowej”. 

PIOTR KOBUS – szczeciński architekt, pracujący przy doradztwie inwestycyjnym. Pracował przy 

projektowaniu wysokościowców oraz osiedli mieszkaniowych, a także w sektorze wykonawczym oraz 

w nadzorze budowlanym. 

prof. MACIEJ KOWALEWSKI – dyrektor instytutu socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Przewodniczący Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

JAREMA PIEKUTOWSKI – główny ekspert ds. społecznych „Nowej Konfederacji”, socjolog, publicysta 

(m.in. "Więź", "Tygodnik Powszechny"), współpracownik Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, Fundacji Pole Dialogu i Ośrodka Ewaluacji. Prowadził analizy m.in. dla Instytutu 

Badań Edukacyjnych. 
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