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Streszczenie
Mieszkanie stanowi dobro pierwszej potrzeby. Komunalna gospodarka miesz-

kaniowa jest ważnym elementem polityki społecznej. Jest częścią interwencjonizmu 
publicznego. Brak mieszkania dla każdej jednostki, każdej rodziny jest tragedią. 
Prowadzi do wykluczenia społecznego. Środki publiczne powinny być uzupełnie-
niem środków, które posiadają gospodarstwa domowe. 

Wprowadzenie

Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Znaczenie 
gospodarki mieszkaniowej i polityki czynszowej jest we współczesnym 
świecie ogromne. Zarówno Polska, jak i państwa Unii Europejskiej borykają 
się z problemami dotyczącymi tej newralgicznej sfery. Interwencjonizm pu-
bliczny w tym obszarze został przekazany z centralnego szczebla (państwo) na 
barki jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże państwo wciąż wspiera 
gospodarkę mieszkaniową, oferując różnorakie programy i reformy. Niniejsza 
praca jest zaledwie wprowadzeniem w problematykę sfery mieszkalnictwa 
i wymaga szerszych, dogłębnych badań w przyszłości.
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1. Mieszkanie jako dobro pierwszej potrzeby

W literaturze przedmiotu wyróżnia trzy kategorie dóbr1:
 – dobro publiczne,
 – dobro prywatne,
 – dobro społeczne.

Dobro publiczne to takie, które z przyczyn naturalnych służy całemu 
społeczeństwu. Korzyści z używania takiego dobra są niepodzielne i nie są 
wykorzystywane tylko przez daną jednostkę (powietrze, rzeki).

Dobro prywatne to dobra nabywane ze środków prywatnych i służą do 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumpcyjnych. Ich wielkość, rodzaj 
i zakres są determinowane przez wysokość indywidualnych dochodów jed-
nostki (żywność).

Dobro społeczne to takie dobro, które ze względów fizycznych może być 
dobrem prywatnym, ale na skutek doktryny społecznej i polityki prowadzonej 
przez państwo jest dostarczane obywatelowi nawet wtedy, kiedy obywatel tego 
nie akceptuje. Dobra społeczne wytwarza się dzięki infrastrukturze publicz-
nej, a finansowane mogą być z publicznych funduszy. Przykładem takiego 
dobra jest mieszkanie2, które było i jest związane z procesem wytwarzania 
dóbr i usług3.

Mieszkanie to pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze, mające osobne 
wejście, umożliwiające stały pobyt ludzi, jak również prowadzenie samodziel-
nego gospodarstwa domowego. Decyduje o materialnych, ekonomicznych 
i społecznych warunkach egzystencji każdego człowieka. Jest dobrem pierw-
szej potrzeby. Dobrem społecznym, które umożliwia nie tylko wypełnianie 
obowiązków rodzinnych czy obywatelskich, ale stanowi podstawowy element 
rozwoju społecznego całych zbiorowości4.

1 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2006, s. 32–37.
2 Wieki temu prymitywne schronienie pierwotnego człowieka, który szukał ochrony 

przed działaniem sił natury, jak również przed zwierzętami, przekształciło się w coraz lepiej 
przystosowane do warunków i dobrze wyposażone mieszkanie. 

3 A. Andrzejewski, Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – 
funkcje i forma mieszkania, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. 
Frąckiewicz, IPiSP, Warszawa 2005, s. 43.

4 M. Bednarz, Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, 
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008, s. 127–128.
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Mieszkanie pełni szereg ważnych funkcji, między innymi5:
 – ochronną (przed warunkami klimatycznymi, ochrona zdrowia),
 – biologiczną (sen, odpoczynek),
 – społeczną (prowadzenie życia rodzinnego),
 – kulturalno-wychowawczą (rozrywka, uroczystości rodzinne, samokształcenie), 
 – ekonomiczną.

Mieszkanie określa normalny rozwój ludzi w nim mieszkających, za-
pewnia stabilność fizyczną i psychiczną człowieka. Odgrywa znaczącą rolę 
w kształtowaniu rodziny, do której założenia jest nieodzownym elementem. 
Sytuacja mieszkaniowa wpływa na decyzję o posiadaniu dzieci, o ich wycho-
waniu i kształceniu, o współżyciu członków rodziny6.

Brak mieszkania dla każdej jednostki, każdej rodziny jest tragedią. 
Bezdomność jest jednym z przejawów wykluczenia społecznego. Doprowadza 
do szerzenia się patologii, takich jak narkomania, alkoholizm, choroby, brak 
pracy i przestępczość. Bezdomność i wykluczenie to brak prywatności, przy-
jaciół, rodziny, niewypełnianie ról społecznych. Obecnie temat ten dotyczy 
społeczeństw we wszystkich państwach i wymaga interwencji służb publicz-
nych zarówno na szczeblu państwowym, jak też lokalnym7.

Bezdomność prowadzi do wyniszczenia biologicznego, degradacji 
osobistej i społecznej. Jej skutkiem jest skrajne ubóstwo. Bezdomni nie osią-
gają minimum socjalnego. Wraz z utratą mieszkania tracą rzeczy osobiste, 
tracą rodzinę, dzieci, bezpieczne miejsce. Są bierni zawodowo, nie korzystają 
z ochrony zdrowia, nie nabywają uprawnień do emerytury ani renty. Jednostki 
dotknięte bezdomnością są skazane jedynie na pomoc społeczną. Przez resztę 
społeczeństwa traktowane są przedmiotowo, wytykane często palcami, stano-
wią „gorszą” część społeczeństwa8.

Mieszkanie jest schronieniem, azylem każdego człowieka, a jego brak –  
jednym z podstawowych problemów społeczeństw. Jako dobro pierwszej 

5 K. Podolski, W. Tarnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 77–78. 

6 Ibidem, s. 78–79.
7 J. Wygnańska, Bezdomność. Definiowanie zjawiska oraz podejścia do jego zwalczania, 

w: Bieda mieszkaniowa i wykluczenie, Analiza zjawiska i polityki, red. H. Zaniewska, IPiPS 
IRM, Warszawa 2007, s. 124–126.

8 D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki miesz-
kaniowej, op.cit., s. 186–195.



512 Beata Sadowska

potrzeby, dobro społeczne wpływa na ekonomiczne, polityczne i społeczne 
aspekty życia lokalnych wspólnot. Polityka mieszkaniowa powinna stanowić 
stały element polityki danego państwa, gdyż jak powiedział W. Nieciuński: 
„Mieszkanie nie jest zwykłym towarem […], decyduje zarówno o material-
nych, jak i społecznych warunkach, w których żyje i rozwija się człowiek. Złe 
warunki zamieszkiwania mogą stać się źródłem groźnej kwestii społecznej”.

2. Polityka mieszkaniowa jako newralgiczny obszar interwencjonizmu 
państwowego

Postuluje się, aby każdy człowiek samodzielnie rozwiązywał swoje 
potrzeby związane z mieszkaniem. Jednakże w żadnym państwie tak się nie 
dzieje, gdyż zawsze znajdą się jednostki niezdolne do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych we własnym zakresie. Dlatego niezbędny jest tu interwen-
cjonizm publiczny, zarówno państwowy, jak i samorządowy.

Interwencjonizm publiczny to „kompleks oddziaływań władz realizowa-
nych za pomocą pewnych instrumentów determinujących decyzje wewnętrz-
nych i zewnętrznych podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek wraz 
z decyzjami administracyjnymi i przepisami prawnymi, które zmierzają do 
poprawy sytuacji i lepszego rozwoju lokalnego”9.

Mieszkalnictwo należy do najważniejszych obszarów interwencjonizmu 
państwowego. Interwencje publiczne w tym sektorze przyjmują różną postacie10:
 – środków prawnych i administracyjnych,
 – pomocy finansowej,
 – bezpośrednich działań.

Podstawowym celem interwencjonizmu publicznego jest tworzenie 
warunków, które zapewnią gospodarstwom domowym zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych. Celami szczegółowymi są: zapewnienie schronienia 
najuboższym, poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, rozwój 
budownictwa na wynajem, w tym socjalnego11.

9 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju 
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 34–35.

10 R. Cyran, Mieszkalnictwo jako obszar interwencjonizmu publicznego, www.nierucho-
mosci.beck.pl (1.05.10).

11 Ibidem.
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W żadnym kraju nie stać wszystkich obywateli na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych z własnych dochodów. Nawet w najbardziej rozwiniętych 
pod względem gospodarczym społeczeństwach koszt zakupu czy budowy 
własnego lokum wielokrotnie przekracza roczne dochody większości rodzin. 
Brak skutecznych działań ze strony państwa i długotrwale utrzymujący się 
deficyt mieszkań mogą prowadzić do zahamowania rozwoju społecznego. 
Brak jakiejkolwiek szansy na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób 
o niskich dochodach wpływa na podejmowanie przez młodych ludzi decyzji 
o emigracji za granicę12.

Interwencjonizm publiczny w sferze mieszkalnictwa został zapisany 
w art. 75 Konstytucji RP, który brzmi: „Władze publiczne prowadzą politykę 
sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności 
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz 
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. 

Jednakże to gminy jako włodarze lokalni zarządzają zasobem mieszka-
niowym na swoim terenie i to one z ramienia państwa stosują interwencjonizm 
publiczny zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (DzU z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm): „Gmina na zasadach 
i w przypadkach określonych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale 
zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 
o niskich dochodach”. Lokale te stanowią majątek gminy i tworzą jej zasób 
mieszkaniowy. Gminy mają obowiązek uchwalania wieloletnich programów 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten musi być 
spójny z wieloletnim planem inwestycyjnym i budżetem miasta13.

Rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce wymaga długolet-
niego, konsekwentnego działania. Elity polityczne programują tylko na daną 
kadencję i nie zajmują się należycie sferą mieszkalnictwa. Dotychczasowe 
rządowe programy rozwoju budownictwa mieszkaniowego miały charakter 
deklaratywny i nie były poparte konkretnymi działaniami. Tworzono pro-
gramy i ulgi, które szybko likwidowano. Sfera legislacyjna jest wielokrotnie 
zmieniana i wciąż nie wypracowano skutecznych metod poprawy sytuacji. 

12 M. Bednarz, op.cit., s. 131–133.
13 Uchwała nr XLIX/401/2009 Rady Miasta X z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wielo-

letniego programu gospodarowania zasobem miasta X na lata 2009–2013. 
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W tabeli 1 przedstawiono tylko wybrane rządowe programy wspierające 
obszar mieszkalnictwa w Polsce po roku 199014.

Tabela 1

Rządowe programy wspierające obszar mieszkalnictwa w Polsce po roku 1990

Rok Ustawy i rozporządzenia
1990 Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Nakłada na gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 
w zakresie komunalnego budownictwa mieszkaniowego

1994 Ustawa z dn. 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Stanowi, jakie lokale powinny być przeznaczone na lokale socjalne, z kim może być 
zawarta umowa, wprowadza system dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw 

będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ustawa o własności lokali z dn. 24 czerwca 1994 r.

Określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, 
prawa i obowiązki właścicieli

1995 Ustawa z dn. 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wprowadza kredyt kontraktowy, kasy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa 
społecznego, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

1996 Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej polegającej na wykonywaniu 
zadań własnych przez jednostki organizacyjne w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 

ludności
1997 Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 75 pkt 1: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają 

rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do 
uzyskania własnego mieszkania”

1998 Ustawa z dn. 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ustawa określa zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na 
celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i na potrzeby 

ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej
2001 Ustawa z dn. 1 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kc
2004 Ustawa z dn. 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 

lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Źródło:  M. Thiel, op.cit, s. 21–27.

14 M. Thiel, Polityka mieszkaniowa i społeczna związana z mieszkalnictwem w aktach 
prawnych i dokumentach rządowych w latach 1990–2005, w: Bieda mieszkaniowa i wyklu-
czenie…, op.cit., s. 21–27.



515Komunalna gospodarka mieszkaniowa w gminach…

To tylko niektóre formy interwencjonizmu państwowego. Bardzo trudno 
jest określić, jakie rozmiary powinien przybierać interwencjonizm w sferze 
mieszkalnictwa. Mieszkanie jako towar powinno być poddane prawom 
rynkowym, jednakże potrzeba dachu nad głową jest podstawową potrzebą 
każdego człowieka. Środki publiczne powinny być uzupełnieniem środków, 
które posiadają gospodarstwa domowe. 

Nadmierna regulacja sektora mieszkaniowego przez państwo może 
powodować zakłócenia, ale podobne skutki wywoła również niedostateczny 
poziom interwencji. Niezbędne są transparentne, długookresowe działania 
państwa i samorządów lokalnych na rzecz obywateli w tej newralgicznej 
sferze życia ludzkiego, gdyż sprawy mieszkaniowe stanowią obecnie trudny 
i uporczywy problem społeczny15.

3. Modele świadczenia lokalnych usług mieszkaniowych w wybranych 
państwach Unii Europejskiej

Sposób rozwiązywania problemów mieszkaniowych ludności w krajach 
Unii Europejskiej nie jest jednolity. Prawie wszystkie kraje prowadziły po 
wojnie i obecnie kontynuują aktywną politykę popierania rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego, poprawy jakości starego zasobu mieszkaniowego, 
głównie poprzez remonty, oraz pomagają najbiedniejszym grupom ludności 
w dostępie do mieszkania16.

W państwach Unii Europejskiej rynek mieszkaniowy pozostaje pod 
wpływem oddziaływania rządowego i samorządowego podobnie jak w Polsce. 
Mechanizm rynkowy traktuje się jako niezbędny, lecz niewystarczający. Należy 
podkreślić, że w krajach Europy Zachodniej komunalne zasoby mieszkaniowe 
są kategorią zanikającą, a funkcje w zakresie budowy i eksploatacji mieszkań 
przejęły na siebie różne podmioty (stowarzyszenia, spółki, towarzystwa)17.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie. 
Tylko co trzeci Polak mieszka w warunkach odpowiadających współczesnym 
standardom mieszkaniowym krajów UE. Jedna trzecia populacji mieszka 

15 R. Cyran, op.cit.
16 Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, w: Nowe zarządzanie 

publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 2007, s. 232.

17 Ibidem, s. 233.
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w warunkach przeludnienia. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 
domowym w Polsce w 2006 roku wynosiła 2,96. Dla przykładu w krajach 
skandynawskich to 2,2, a w Republice Federalnej Niemiec 2,12. W Polsce 
buduje się też mało mieszkań. Statystycznie na 1000 mieszkańców przypada 
325 mieszkań, podczas gdy średnia unijna to 442 mieszkania18.

Różne kraje charakteryzują się różnymi modelami polityki mieszkaniowej. 
Najbardziej precyzyjne rozwiązania obserwujemy w Niemczach. Prawo niemiec-
kie stosuje tak zwany czynsz porównawczy. Tabele czynszów zawierają widełkowo 
sporządzone stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej. Tabele te opraco-
wywane są na dany okres dla poszczególnych okręgów lokalnych w porozumieniu 
ze zrzeszeniami właścicieli i lokatorów, a pobieranie czynszu w nowej wysokości 
musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez najemcę na żądaną podwyżkę. 
Prawo najmu w Niemczech traktowane jest jako prawo dziedziczne, to znaczy au-
tomatycznie w stosunek najmu po zmarłym wstępują wszyscy jego spadkobiercy. 
Dodatek mieszkaniowy w tym kraju przysługuje zarówno najemcom, jako dodatek 
czynszowy, jak również wynajmującym – jako dodatek do wpływów, gdy nie 
pokrywają one kosztów utrzymania wynajętych lokali19.

W Wielkiej Brytanii władze lokalne prowadzą listy oczekujących na tanie 
mieszkania czynszowe. Do umieszczenia na takiej liście nie jest wymagane 
zamieszkanie na terenie gminy, co umożliwia przemieszczanie się ludności 
na tereny o bogatszych zasobach mieszkaniowych.

W USA każdy, kto ma pracę i konto w banku, łatwo znajdzie dla siebie 
mieszkanie. Uważa się jednak, że jeśli ktoś zdecydował się na to, aby być 
bezdomnym, to nie należy mu w tym przeszkadzać20.

We Francji państwo jest szczególnie wyczulone na problemy mieszka-
niowe. W 1953 roku wprowadziło powszechny podatek dla pracodawców. 
W ramach tego podatku wszystkie przedsiębiorstwa płacą na cele miesz-
kaniowe 1 procent sumy wynagrodzeń. Społecznym budownictwem czyn-
szowym zajmuje się, zarządza nim i buduje domy, organizacja Mieszkania 
o Umiarkowanych Czynszach, która działa na zasadach non profit.

18 M. Bednarz, op.cit., s. 138–139.
19 Z. Figurski, Przykłady dobrych praktyk w innych krajach i regionach w zakresie rozwią-

zywania problemów mieszkalnictwa, www. kujawsko-pomorskie/files/wiadomości/20050531_
forum/Figurski.pdf (1.05.2010).

20 M. Majchrzak, op.cit., s. 241–243.
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W Szwecji brak jest pułapu dochodowego ograniczającego dostęp do 
budownictwa społecznego, a z państwowych subwencji korzystają również 
właściciele prywatnych mieszkań czynszowych21.

W przeważającej większości krajów UE problemy mieszkań rozwiązywa-
ne są przez władze lokalne w ramach szerszych rządowych i samorządowych 
programów. Charakterystyczną cechą jest kurczenie się zasobów mieszkań 
społecznych budowanych przez samorządy lokalne oraz przekazywanie 
zarządzania zasobem komunalnych różnym innym podmiotom. Kraje UE 
kierują się bardziej pragmatycznym podejściem do prywatyzacji czynszowych 
zasobów oraz cechuje je większa przejrzystość subwencjonowania ze środków 
publicznych22.

Powinniśmy jak najwięcej czerpać z doświadczeń i rozwiązań naszych 
sąsiadów, jak również innych państw. Polska ma jeszcze wiele do zrobienia 
w ramach polityki mieszkaniowej. Mamy dobre wzorce do naśladowania. 
Należy z tych wzorców jak najszybciej skorzystać, aby pokonać dystans, który 
oddziela nas od pozostałych państw UE w sferze mieszkalnictwa.

Podsumowanie

Mieszkanie stanowi dobro pierwszej potrzeby, a sprawy mieszkaniowe to 
współcześnie trudny i uporczywy problem społeczny. Komunalna gospodarka 
mieszkaniowa w gminach jest ważnym elementem polityki społecznej każ-
dego państwa. Jest częścią interwencjonizmu publicznego, a niezaspokojone 
potrzeby w tym zakresie powodują szereg zawirowań i zakłóceń w danej 
społeczności. 

Obecnie podejmowanie tematu mieszkalnictwa jest wyrazem indywidu-
alnych, zawodowych oraz politycznych ambicji poszczególnych gmin i ludzi. 
Nie jest traktowane jak misja, cel podstawowy, problem do załatwienia na 
dziś. Pozostaje problemem nierozwiązanym, wydawać by się mogło, że tak 
trudnym, że zarówno państwo, jak i samorządy boją się ingerować w ten 
newralgiczny obszar dotyczący każdego z nas.

21 M. Bednarz, op.cit., s. 141–142.
22 W. Dominiak, Realizacja społecznych celów mieszkalnictwa w krajach UE – Implikacje 

dla Polski, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, op.cit., s. 19–42.



518 Beata Sadowska

LOCAL HOUSING IN COMMUNITIES  
AN IMPORTANT PART OF STATE SOCIAL POLICY

Summary

The apartment is a good first need. Communal housing is an important element 
of social policy. It is part of the public intervention. Lack of housing for every indi-
vidual, every family is a tragedy. Lead to social exclusion. Public funds should be 
additional measures which are households.
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