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Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych założeń polskiej polityki mieszkaniowej na tle rozwiązań unijnych. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie wypracowała skutecznych rozwiązań pozwalających usprawnić proces tworzenia nowych, niskoczynszowych zasobów mieszkaniowych. Założeniem autorki jest rozwiązanie następującego problemu badawczego: czy i dlaczego w Polsce warto koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. W tym celu, w artykule postawiono następującą tezę: ze względu na wieloletnie zaniedbania po stronie finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce istnieje pilna potrzeba
reformy tego sektora ukierunkowanej na wzrost niskoczynszowych zasobów mieszkaniowych.

Wprowadzenie
Polska polityka mieszkaniowa na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie wyróżniła się na tle innych krajów europejskich. Proces transformacji, jaki rozpoczął się dwie
dekady temu nadał przemianom w obszarze polityki mieszkaniowej nowy kierunek zbieżny w pewnym stopniu z rozwiązaniami charakterystycznymi dla najbardziej rozwiniętych
światowych gospodarek. Wciąż jednak, pomimo wielu stosowanych rozwiązań, Polska charakteryzuje się największymi potrzebami mieszkaniowymi spośród wszystkich krajów
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członkowskich Unii Europejskiej. W odróżnieniu od wielu innych rozwiniętych krajów
Europy Zachodniej skala problemu dostępności mieszkań w naszym kraju wynika z uwarunkowań historycznych i ogromnego niedoboru mieszkań powstałego po I i II wojnie światowej. Ponadto, w przeciwieństwie do innych krajów, w Polsce wydatki budżetu państwa
na sferę mieszkaniową pozostają od kilku dekad najniższe w UE. Chociaż w latach 1950–
2010 oddano do użytkowania łącznie 8,9 mln mieszkań, to wciąż największym problemem polskiego mieszkalnictwa jest brak niskoczynszowych mieszkań na wynajem dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Dotychczasowe rozwiązania ogniskowały się w głównej mierze na wspieraniu rozwoju budownictwa indywidualnego jedno i wielorodzinnego. Chociaż próbowano rozwiązać kwestię dostępności mieszkań na
wynajem wprowadzając system towarzystw budownictwa społecznego to jego efektywność pozostaje daleka od oczekiwań. Pomimo powstania blisko 68 tys. lokali mieszkalnych w systemie TBS, przy wykorzystaniu ponad 5,3 mld zł środków publicznych z KFM
oraz gruntów gminnych, czternastoletnie efekty systemu TBS nie były wystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Oznacza to, że idea społecznego budownictwa mieszkaniowego w formie TBS w obecnym stanie prawnym nie została w pełni zrealizowana i wymaga przeprowadzenia dalszych reform, które w aktualnych warunkach społeczno-gospodarczych pozwoliłyby zminimalizować w dużym stopniu różnicę między popytem na
mieszkania a ich podażą w odniesieniu do niezamożnych gospodarstw domowych. Polska powinna, podobnie jak większość rozwiniętych krajów, dostrzegać potrzebę tworzenia niskoczynszowych mieszkań na wynajem z jednej strony z obawy przed emigracją młodych obywateli w poszukiwaniu lepszych standardów życia a z drugiej strony z obawy
o przyszłość starzejącego się społeczeństwa. Ponieważ kraje UE posiadające stosunkowo nieduże deficyty mieszkaniowe angażują się nieustannie w finansowanie społecznych
potrzeb mieszkaniowych średnio- i niskodochodowych grup społeczeństwa, to Polska tym
bardziej powinna dołożyć wszelkich starań, aby krajowa polityka mieszkaniowa służyła
polskiemu społeczeństwu w jak największym stopniu.

1. Kwestia mieszkaniowa w Unii Europejskiej
O istotnej roli mieszkania w życiu człowieka świadczy fakt, iż zaspokaja ono nie tylko podstawowe potrzeby ludzkie, a zatem jest dobrem konsumpcyjnym, ale także jest dobrem o charakterze inwestycyjnym, przez co jego dostępność jest ograniczona. W rezultacie niedostateczna liczba mieszkań wpływa bezpośrednio na życie obywateli w każdym
kraju, bowiem ogranicza możliwości integracji społecznej i mobilności siły roboczej zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Kraje o największej luce mieszkaniowej
i wysokiej stopie bezrobocia narażone są w większym stopniu na emigrację siły roboczej
do krajów, w których istnieją większe szanse na osiągnięcie wyższych dochodów z tytułu pracy. Migracja pracowników oraz niekorzystne zmiany demograficzne zachodzące na
rynku krajowym przyczyniają się do spadku popytu na mieszkania o wysokich standardach, ale prowadzą do wzrostu popytu na niskoczynszowe zasoby mieszkaniowe. Determinuje to pogorszenie jakości życia mieszkańców i prowadzić może do wykluczenia społecznego, bowiem utrudniony dostęp do mieszkań o określonych standardach mieszka-
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niowych leży u podstaw zjawiska segregacji społecznej i powstawania gett. Z kolei wykluczenie społeczne stoi w sprzeczności z europejskim modelem społecznym.

2. Prawo do mieszkania w regulacjach międzynarodowych
Szczególne znaczenie mieszkania w zaspokajaniu potrzeb jednostki zostało niejednokrotnie podkreślone w wielu aktach prawnych i dokumentach o randze krajowej i międzynarodowej. Prawo do mieszkania jest coraz częściej przedmiotem dyskusji w ostatnich
latach na szczeblu Unii Europejskiej. W nawiązaniu do prawa do mieszkania Komisja Rozwoju Regionalnego w swym dokumencie roboczym w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej z 8 listopada 2006 roku2 zwraca uwagę na rolę czynników wywierających
wpływ na mieszkalnictwo, które z jednej strony umożliwiają prowadzenie polityki „społecznie odpowiedzialnej”, z drugiej zaś przyczyniają się do większej dostępności mieszkań dla wszystkich. Mieszkanie określane jest w tym dokumencie jako dobro pierwszej
potrzeby, prawo społeczne leżące u podstaw europejskiego modelu społecznego oraz element ludzkiej godności, które jest jednocześnie kluczowym czynnikiem inkorporacji społecznej i zachowania spójności społecznej całej Unii Europejskiej. Działania w tym zakresie mają na celu zapobieganie zjawisku segregacji przestrzennej oraz tworzeniu gett,
jak również sprostanie wyzwaniom społeczno-gospodarczym związanym ze starzeniem
się populacji, przy jednoczesnym umieszczeniu mieszkalnictwa w szerszej perspektywie
trwałego rozwoju miast3.
Rodzajem międzynarodowego zobowiązania, jednakże bez mocy prawnej, jest deklaracja przyjęta w 1996 roku na konferencji Habitat II w Istambule. Państwa zobowiązały
się w niej do pełnej i postępującej realizacji prawa do odpowiedniego mieszkania, zgodnie z postanowieniami dokumentów międzynarodowych oraz do zapewnienia równego dostępu do tanich i odpowiednich mieszkań wszystkim osobom i ich rodzinom.
W kwietniu 2002 roku UN-HABITAT i Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli
Ludzkich (OHCRH4) podjęły wspólną inicjatywę pod nazwą „Program Narodów Zjednoczonych ds. Prawa do Mieszkania”5. Zgodnie z §61, celem tego programu jest podejmowanie działań mających na celu promowanie, ochronę i zapewnienie pełnej i stopniowej realizacji prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Natomiast art. II-94 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy stanowi, że: „w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i biedzie Unia uznaje i przestrzega prawa do pomocy społecznej i pomocy mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie
z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz w ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków”.
Chociaż z powyższego artykułu nie wynika jakoby Unia Europejska posiadała szczególne uprawnienia w zakresie mieszkalnictwa, to jednak poszczególne polityki wspólnoto2 Parlament Europejski, Komisja Rozwoju Regionalnego, Dokument roboczy w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej, 8 listopada 2006 r., Sprawozdawca: A. Andria, PE 380.837v01-00.
3 Ibidem, s. 3.
4 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
5 United Nations Housing Rights Programme (w skrócie: UNHRP).
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we realizowane w ramach UE w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na sytuację
mieszkaniową w poszczególnych państwach członkowskich UE. W szczególnych przypadkach budownictwo mieszkaniowe w nowych krajach członkowskich UE na podstawie
rozporządzenia EFRR stało się kwalifikowane do wsparcia6, zatem część odpowiedzialności w zakresie budownictwa mieszkaniowego została przeniesiona na UE. Istotne znaczenie ma również Europejska Karta Mieszkalnictwa przyjęta w dniu 26 kwietnia 2006
roku przez Intergrupę Parlamentu Europejskiego „URBAN-Logement”, która określa
mieszkanie nie tylko jako dobro pierwszej potrzeby ale także podstawowe prawo socjalne leżące u podstaw europejskiego modelu społecznego oraz element godności ludzkiej.
Kluczowe znaczenie w omawianym temacie ma stanowisko Parlamentu Europejskiego zaprezentowane w Rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej (2006/2108(INI))7. W rezolucji tej Parlament Europejski stwierdza m.in.:
• prawo do mieszkania o odpowiednim, dobrym standardzie za rozsądną cenę jest ważnym podstawowym prawem, uznanym w niejednej karcie międzynarodowej i konstytucji krajowej;
• państwa członkowskie przyjąć powinny niezbędne przepisy ustawowe w celu zagwarantowania rzeczywistego prawa do mieszkania o odpowiednim, dobrym standardzie za przystępną cenę;
• renowacja mieszkań w celach socjalnych i w celu zapewnienia ich efektywności
energetycznej nie jest jedynie problemem miast, i że poważne wyzwania związane z mieszkalnictwem, przed którymi stoją obecnie obszary wiejskie, w szczególności w nowych państwach kohezyjnych, wymagają należytej uwagi;
• dla UE istotne znaczenie ma przyjęcie Europejskiej deklaracji w sprawie mieszkalnictwa w oparciu o Kartę przyjętą przez międzypartyjną grupę Parlamentu Europejskiego ds. miast i mieszkalnictwa w związku z tym zaproponowano Komisji Rozwoju Regionalnego wystąpienie z inicjatywą w tej kwestii;
• w kontekście strategii lizbońskiej konieczne jest ugruntowanie prawa do zasiłku
mieszkaniowego w świetle celu integracji społecznej, a w szczególności w sposób
umożliwiający także rzeczywistą mobilność pracowników;
• istnieje potrzeba opracowywania polityki mieszkaniowej w ramach polityki planowania przestrzennego sprzyjającej równowadze społecznej i zróżnicowaniu społecznemu;
• władze krajowe i lokalne przyjąć powinny środki mające na celu ułatwienie młodym ludziom nabycia pierwszego mieszkania;
• Komisja Europejska powinna włączyć kwestię mieszkalnictwa do refleksji nad miastami i trwałym rozwojem regionów oraz do programu prac międzywydziałowej grupy roboczej utworzonej w celu koordynowania polityki prowadzonej w dziedzinach
mających wpływ na zagadnienia miejskie;
• ważne jest, aby różne wymiary trwałego rozwoju (solidarność, środowisko naturalne i energia), dostępność, zdrowie, bezpieczeństwo i jakość użytkowania były trak6 Art.

7 ust. 2 wraz z punktem 5, 6 i 9 uzasadnienia EFRR.
Mieszkalnictwo i polityka regionalna. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r.
w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej (2006/2108(INI)). P6_TA(2007)0183.
7
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towane w sposób spójny oraz aby uzyskać pewność, że wydatki na poprawę sytuacji mieszkaniowej będą odpowiadały środkom, którymi dysponują gospodarstwa
domowe;
• istnieje potrzeba uwzględnienia problemów mieszkaniowych charakterystycznych
dla obszarów wiejskich w celu wsparcia zrównoważonej polityki zagospodarowania przestrzennego, przeciwdziałającej segregacji oraz wyludnieniu obszarów wiejskich, zwłaszcza z uwagi na liczne trudności występujące w takich obszarach, jak
niski poziom zarobków, rozproszona i zniszczona zabudowa, brak mieszkań na wynajem, mieszkań socjalnych lub innych możliwości zakwaterowania;
• w odniesieniu do obszarów wiejskich należy proponować środki zachęcające do zakupu, modernizacji lub renowacji starych budynków, wspierać publiczne i prywatne podmioty oferujące porady i indywidualne doradztwo w zakresie osiedlania się
osób prywatnych i firm oraz poprawić ofertę państwowych i prywatnych, nowych
i odremontowanych mieszkań socjalnych;
• Komisja Europejska powinna podjąć badania, a państwa członkowskie powinny gromadzić dane dotyczące cen mieszkań i popytu na nie, a także dane dotyczące ogólnie rynku nieruchomości, przy czym uwzględniać należy różnorodność sytuacji
mieszkańców, zmiany zachodzące w tradycyjnych strukturach rodzinnych, szczególną sytuację ludzi młodych oraz starzenie się ludności i zmniejszanie się jej liczby; ponadto państwa członkowskie, opracowując i restrukturyzując projekty mieszkaniowe oraz zbierając dane, powinny uwzględniać stopień wykorzystania infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i transportowej;
• przez wzgląd na zasadę pomocniczości problemy mieszkalnictwa powinny być jako kwestia krajowa rozwiązywane zasadniczo na szczeblu lokalnym, i że w związku z tym należy udzielać wsparcia gminom; doradztwo europejskie przyczyniłoby
się do poprawy możliwości rozwiązania tych problemów;
• wobec złożoności czynników mających wpływ na gospodarkę mieszkaniową niezbędne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia, opartego na zasadach pomocniczości i bliskości, które zapewni równoczesne wprowadzenie poszczególnych elementów pozwalających na ułatwienie dostępu do pozyskiwania mieszkań, poprawę jakości budynków, poprawę jakości życia wszystkich pokoleń i wspieranie atrakcyjności zarówno środowiska miejskiego, jak i wiejskiego;
• większość mieszkań socjalnych nie znajduje się w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu,
i że ich standard nie gwarantuje dobrych warunków życia, w związku z czym działania finansowane ze środków EFRR powinny nie tylko wspierać mieszkalnictwo,
lecz także polepszać sytuację zdrowotną lokatorów mieszkań socjalnych i ich otoczenie, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości ich życia.
Powyższy dokument jest pierwszym europejskim dokumentem tej rangi w całości poświęconym problematyce prawa do mieszkania.
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3. Kwestia społecznego budownictwa mieszkaniowego
W zakresie budownictwa mieszkaniowego, chyba bardziej niż w jakiejkolwiek innej
dziedzinie, prawo unijne nieustannie się rozwija. Z tego względu państwa członkowskie
zmusza się do weryfikacji własnych polityk mieszkaniowych, a w szczególności do sformułowania własnych definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego. Brak jest wspólnej definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego, a koncepcje krajowe mogą znacząco się różnić – na przykład w Niemczech zasób mieszkaniowy kwalifikuje się jako społeczny tylko w okresie, przez który jego właściciel otrzymuje pomoc publiczną. Po 30.
lub 40. latach mieszkanie nie jest już zaliczane do społecznych zasobów mieszkaniowych.
Z tego względu społeczne budownictwo mieszkaniowe jest mniej napiętnowane, ponieważ jest mniej widoczne, chociaż wielkość zasobów tego budownictwa uległaby drastycznemu spadkowi, gdyby wstrzymano nowe budowy. We Francji, do 1998 roku, nie odbyła się żadna debata poświęcona definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego. Społeczne zasoby mieszkaniowe to te, które zostały wybudowane lub pozostawały pod zarządem społecznych organizacji mieszkaniowych (fr. Habitation à loyer modéré, HLM).
Jedynym kryterium dostępu do sektora była wielkość dochodu gospodarstwa domowego,
która musiała być poniżej określonego pułapu8. Ale sektor musiał wyraźnie odróżnić się
od sektora prywatnego, aby uzasadnić istotne przywileje, które otrzymywał. We Francji
sektor społecznego budownictwa mieszkaniowego również boryka się z problemem prawa własności do nieruchomości oraz tym, co tak naprawdę kwalifikuje się jako społeczne budownictwo mieszkaniowe. Prawo uchwalone 13 grudnia 2000 r. (Loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urban9 – ustawa S.R.U.) nakładało na samorządy lokalne kontyngent 20% społecznego budownictwa mieszkaniowego. Zamiar był taki, by móc uwzględnić własność do zasobów mieszkaniowych gospodarstw domowych otrzymujących pomoc społeczną w powyższym kontyngencie. W chwili obecnej jest to niedozwolone, ale przygotowywane prawo może zmienić powyższy stan i zezwolić na uwzględnienie niektórych programów dotyczących prawa własności do społecznych zasobów mieszkaniowych.
Dwie dekady temu nie poruszano kwestii dotyczących ujednolicenia europejskiej definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego. Obecnie pytań jest kilka, nakreślanych
przez różne dyrekcje Komisji Europejskiej stojące przed potrzebą stosowania wspólnego języka. Konieczność wspólnej definicji po raz pierwszy pojawiła się w trakcie debat
nad podatkiem VAT, następnie przy debatach nad pomocą państwa, dyrektywie o usługach
oraz funduszach strukturalnych. Sprawa mieszkalnictwa była poruszana wówczas jako prawo podstawowe.
Już od 1958 roku Komisja Europejska chciała dopełnić rynek wewnętrzny dokonując harmonizacji różnych stawek obniżonego podatku VAT. Szósta Dyrektywa w sprawie
VAT autoryzuje obniżone stawki na budownictwo mieszkaniowe „w ramach polityki spo-

8
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łecznej”10, przy czym powyższe obniżone stawki są różne w różnych państwach (od 0%
w Wielkiej Brytanii, do 25% w Szwecji, z całkowitym zwolnieniem na Malcie) (Ghekiere, 2007: 42).
Komisja Europejska podjęła decyzję by zachować szczególną elastyczność w kwestii obniżonego podatku VAT dla budownictwa mieszkaniowego. Każdy kraj członkowski sam może zdefiniować czym jest budownictwo mieszkaniowe „w ramach polityki społecznej”11. Komisja zgodziła się nawet na szeroką definicję przyjętą przez Republikę Czeską, która dla celów VAT klasyfikuje jako społeczne każde mieszkanie o powierzchni poniżej 120 m2 i każdy dom poniżej 350 m2.
Podobne rozwiązanie, nie mające żadnego pozytywnego wpływu na rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego, zastosowano w Polsce. Zgodnie z ustawą z dnia 19
września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie
osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
(Dz. U. 2007, nr 192, poz. 1382), definicją społecznego budownictwa mieszkaniowego
zostały objęte nowe domy jednorodzinne do 300 m2 powierzchni użytkowej oraz nowe
mieszkania do 150 m2. Obniżona 7% stawka VAT ma zastosowanie nie tylko do dostawcy, ale również do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowy
obiektów budowlanych lub ich części wskazanych w definicji budownictwa społecznego. Jesienią 2010 roku pojawiły się jednak zapowiedzi zmian i stosowania od stycznia 2011
roku jednej 23% stawki podatku VAT w odniesieniu do materiałów budowlanych. W obowiązującym stanie prawnym osoby fizyczne mogą składać w urzędach skarbowych specjalne wnioski o zwrot części zawartego w cenie materiałów budowlanych podatku VAT
(różnica między 22% a 7% VAT). Przyjęta w Polsce definicja społecznego budownictwa
mieszkaniowe nie przyczynia się do wzrostu niskoczynszowych zasobów mieszkaniowych
na wynajem tylko wspiera rozwój budownictwa indywidualnego. Zmiana w tym zakresie ma przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu państwa12 i przeznaczenia tych środków na wsparcie budownictwa socjalnego.
O szczególnej potrzebie przyjęcia ujednoliconej na szczeblu unijnym definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego świadczy fakt, iż wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Unii Europejskiej podlegają prawu konkurencji. Artykuł 87 Traktatu UE zakazuje pomocy państwa, która narusza konkurencyjność, chyba
że pomoc jest udzielona w zamian za działalność w służbie publicznej (organizacje nienastawione na zysk). W większości krajów UE społeczne organizacje mieszkaniowe mają misję społeczną, ale nie zawsze były to organizacje nienastawione na zysk, a zatem podlegały prawu konkurencji. Implikacja była taka, że państwa członkowskie musiałyby zgłosić Komisji każdą pomoc państwa, udzieloną społecznym organizacjom mieszkaniowym
10 Dyrektywa Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG (zbliżenie stawek VAT), punkt 9, załącznik H „udostępnianie, budowa, odnawianie i przebudowa mieszkań w ramach polityki społecznej” może podlegać obniżonym stawkom VAT.
11 Polska, Słowacja i Czechy wynegocjowały specjalne derogacje w celu zastosowania obniżonych
stawek VAT w większości przypadków budownictwa mieszkaniowego.
12 W latach 2008–2009 łączna kwota podatku VAT do zwrotu w odniesieniu do zakupionych materiałów budowlanych wyniosła 2 mld zł.
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lub musiałyby dokładnie przestrzegać czterech kryteriów nałożonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, które przewidują, że:
• otrzymujący pomoc musi być zobowiązany do świadczenia jasno określonych usług
publicznych;
• powinny być obiektywne kryteria wyliczania wynagrodzenia (ang. compensation,
co w ww. wyroku tłumaczono na polski jako rekompensata lub świadczenie wzajemne);
• poziom wynagrodzenia nie powinien być wygórowany oraz powinien być na poziomie opłat, które zostałyby naliczone przez dobrze zarządzane przedsiębiorstwa
w danym sektorze.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że pomoc musiałaby zostać oddana w przypadku skargi. Spotkało się to z ostrym protestem sektora społecznego budownictwa mieszkaniowego, a kolejna decyzja Komisji13 zwolniła rządy ze zgłaszania pomocy udzielonej
przedsiębiorstwom zajmującym się mieszkalnictwem socjalnym, które prowadzą działalność uznaną za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Przedstawiciele
sektora społecznego budownictwa mieszkaniowego uznali, że jest to ważne osiągnięcie,
ponieważ instytucje europejskie uznały społeczne budownictwo mieszkaniowe za usługi świadczone w interesie społecznym. W swojej decyzji Komisja zdefiniowała społeczne budownictwo mieszkaniowe w zakresie osób, którym udzielane jest mieszkanie, stwierdzając że państwa członkowskie są zwolnione z obowiązku zgłoszenia pomocy, jeśli jest
ona przeznaczona na przedsiębiorstwa „zajmujące się budownictwem społecznym, zapewniające mieszkania dla obywateli znajdujących się w gorszym położeniu lub mniej uprzywilejowanych grup społecznych, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych”14.
Państwa członkowskie zwolnione są ze zgłaszania Komisji decyzji w sprawie pomocy państwa w przypadku „przedsiębiorstw zajmujących się mieszkalnictwem socjalnym,
zapewniających mieszkania dla obywateli znajdujących się w gorszym położeniu lub mniej
uprzywilejowanych grup społecznych, które nie posiadają wystarczających środków, aby
pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych”15.
13 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2005, w sprawie stosowania art. 86 Traktatu do
pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym.
14 Ibidem, punkt 16.: „(…) przedsiębiorstwa zajmujące się mieszkalnictwem socjalnym, zapewniające mieszkania dla obywateli znajdujących się w gorszym położeniu lub mniej uprzywilejowanych grup
społecznych, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych, powinny być objęte zwolnieniem z obowiązku zgłoszenia określonym w niniejszej decyzji, nawet
jeśli kwota rekompensaty, którą otrzymują, przekracza progi określone w niniejszej decyzji, jeśli wykonywane usługi zostały uznane przez Państwa Członkowskie za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym”.
15 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2005, w sprawie stosowania art. 86. Traktatu
do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym,
punkt 16: „(…) przedsiębiorstwa zajmujące się mieszkalnictwem społecznym, zapewniające mieszkania
dla obywateli znajdujących się w gorszym położeniu lub mniej uprzywilejowanych grup społecznych, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych, powinny
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Budownictwo mieszkaniowe nie należy do kompetencji UE, ale prawa i przepisy unijne rozwinęły się w taki sposób, że wpływają na sektor społecznego budownictwa mieszkaniowego. Państwa członkowskie są zobowiązane do wytłumaczenia i określenia swoich własnych wyobrażeń o społecznym budownictwie mieszkaniowym, nie tylko na poziomie europejskim, ale i krajowym.

4. Systemy społecznego budownictwa mieszkaniowego w Unii Europejskiej
Przeprowadzona przez autorkę analiza porównawcza danych dotyczących budownictwa społecznego w Unii Europejskiej pozwoliła wyróżnić cztery główne systemy budownictwa społecznego: system rezydualny, dualny, unitarny i mieszany (tabela 1).
Tabela 1. Klasyfikacja krajów UE wg kryterium systemu społecznego budownictwa mieszkaniowego
Udział budownictwa
społecznego w zasobach
mieszkaniowych ogółem

System
rezydualny

System
dualny

System
mieszany

System unitarny

Powyżej 20%

Wielka Brytania
(21%)

–

Austria (21%)

Holandia (35%)
Szwecja (21%)

11%–20%

–

Francja (19%)

Czechy (20%)
Finlandia (18%)
Polska (12%)

Dania (20%)

5%–10%

Irlandia (8,5%)
Estonia (7%)
Malta (6%)

Belgia (7%)
Niemcy (6%)

Włochy (5%)

–

Poniżej 5%

Węgry(4%)
Portugalia (3%)
Cypr (3%)
Litwa (2,3%)
Bułgaria (2%)
Łotwa (1%)
Hiszpania (1%)

–

Słowenia (4%)
Luksemburg (2%)
Grecja (0%)

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CECODHAS.

System rezydualny występuje w 11 krajach UE (Wielka Brytania, Irlandia, Estonia,
Malta, Węgry, Portugalia, Cypr, Litwa, Bułgaria, Łotwa i Hiszpania). Kraje te, poza Wielką Brytanią, charakteryzują się niskim udziałem społecznego budownictwa mieszkaniowego w zasobach mieszkaniowych ogółem. Kryterium zaliczenia tych krajów do systemu rezydualnego jest także grupa odbiorców mieszkań społecznych. W tym przypadku
społeczne zasoby mieszkaniowe kierowane są głównie do najuboższych gospodarstw domowych. W systemie tym nie ma ingerencji ze strony prywatnego rynku mieszkań na wynajem, bowiem z reguły społeczne zasoby mieszkaniowe charakteryzują się niższym stanbyć objęte zwolnieniem z obowiązku zgłoszenia określonym w niniejszej decyzji, nawet jeśli kwota rekompensaty, którą otrzymują, przekracza progi określone w niniejszej decyzji, jeśli wykonywane usługi zostały uznane przez Państwa Członkowskie za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym”.
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dardem. Bardzo często władze lokalne adaptują na cele społecznego budownictwa mieszkaniowego zasoby, które ze względu na ich pierwotny stan nie były zamieszkiwane. Drugim systemem mieszkań społecznych jest system dualny, który występuje we Francji, Belgii i Niemczech. W krajach tych prywatne i publiczne organizacje mieszkaniowe nie konkurują między sobą, bowiem niezamożne gospodarstwa domowe mogą liczyć na przydział
mieszkania z zasobów non-profitowych organizacji mieszkaniowych, podczas gdy średniodochodowe gospodarstwa domowe mogą wynająć lokale mieszkalne od organizacji prywatnych. Z punktu widzenia efektywności funkcjonowania najbardziej skuteczny jest trzeci z kolei system – unitarny, na który natknąć się można w Holandii, Danii i Szwecji. Jednocześnie udział społecznego budownictwa mieszkaniowego w tych krajach jest największy w skali europejskiej. W krajach tych nie ma ograniczeń w dostępie do zasobów mieszkań społecznych, co czyni go otwartym dla szerokiego kręgu gospodarstw domowych, bez
względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Pozostałe kraje zakwalifikować należy
do tzw. systemu mieszanego, który charakteryzuje się stosowaniem górnych pułapów dochodów gospodarstw domowych ubiegających się o przydział mieszkania społecznego.
W porównaniu do systemu rezydualnego i dualnego, system mieszany skierowany jest do
znacznie większej grupy gospodarstw domowych, ale nie tak dużej jak w krajach skandynawskich. System mieszany traktuje społeczne zasoby mieszkaniowe jako formę substytutową względem zasobów mieszkaniowych na prywatnym rynku mieszkań na wynajem. Uaktywniany jest wówczas, gdy na rynku prywatnym brakuje zasobów mieszkaniowych, aczkolwiek społeczne zasoby mieszkaniowe cechuje niższy standard mieszkaniowy. W rzeczywistości w znacznej części zachodnich gospodarek występuje mieszany system mieszkaniowy, w którym ważną rolę odgrywa sektor publiczny. W przypadku budownictwa mieszkaniowego większość wydatków na sferę społecznego budownictwa mieszkaniowego następuje poprzez mechanizm rynkowy i sektor budownictwa własnościowego, chociaż i tu rządy stosują pewne bodźce (np. ulgi podatkowe lub dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych).

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce stwierdzić można, że nie wypracowano dotychczas skutecznego i efektywnego programu rozwoju budownictwa społecznego. Dotychczasowe programy mieszkaniowe były niespójne, niedokapitalizowane, krótkotrwałe i skierowane nie do tej grupy społecznej, która najbardziej potrzebowała niskoczynszowych mieszkań na wynajem. Przez wiele dziesięcioleci stosowane programy i instrumenty polityki mieszkaniowej miały charakter doraźny
i najczęściej stymulowały rozwój budownictwa indywidualnego. Próby wdrożenia w życie długoterminowych strategii rozwoju społecznego budownictwa mieszkaniowego nie
doszły do skutku, w wyniku czego Polska od lat boryka się z największym w UE deficytem mieszkań kształtującym się powyżej 1 mln mieszkań. Brak długoterminowego narodowego programu wspierania społecznego budownictwa mieszkaniowego powoduje, że
kwestia mieszkaniowa w polityce gospodarczej ma charakter marginalny.
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Od dwóch dekad zauważalna jest w Polsce wyraźna tendencja w przenoszeniu odpowiedzialności ze strony państwa na lokalne władze samorządowe oraz na prywatnych właścicieli zasobów mieszkaniowych w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych niezamożnej części społeczeństwa. W tym zakresie Polska upodabnia się do większości krajów Unii Europejskiej, w których coraz większe znaczenie odgrywa podejście konwergencyjne i od wielu lat dominuje model rezydualny. Z modelem tego typu mamy do czynienia wówczas, gdy na skutek powiązania między rozwojem instrumentarium polityki mieszkaniowej i jego wpływu na rynek mieszkaniowy dochodzi do wzrostu znaczenia sektora własnościowego na rynku mieszkaniowym i właściciele społecznych lokali mieszkaniowych koncentrują się szczególnie na gospodarstwach
domowych ze średnimi dochodami. W ten sposób sektor niskoczynszowych mieszkań na
wynajem staje się asekuracją dla tych gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do
innych mieszkań na rynku mieszkaniowym. Pamiętać jednak należy, że w przeciwieństwie
do Polski, rozwinięte kraje Europy Zachodniej przez wiele dziesięcioleci charakteryzowały się dużym wskaźnikiem mieszkań na wynajem. W polskich warunkach nie można
przejść w trybie natychmiastowym do dominującego systemu mieszkań własnościowych.
Ten proces powinien być rozłożony w czasie, a wytworzone nowe niskoczynszowe zasoby mieszkaniowe na wynajem powinny stanowić tylko formę pomostową w drodze do
pozyskania mieszkania na własność. Wybudowane przy udziale środków publicznych niskoczynszowe zasoby przeznaczone na wynajem służyć powinny zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkaniowych kolejnych gospodarstw domowych, które nie są w stanie
nabyć mieszkania na własność po cenach rynkowych. Po zmniejszeniu deficytu mieszkaniowego do poziomu poniżej średniej europejskiej społeczne budownictwo mieszkaniowe na wynajem powinno być zarezerwowane dla najsłabszych grup społecznych na rynku, czyli dla niezamożnych gospodarstw domowych, osób w starszym wieku oraz osób
niepełnosprawnych.
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Polish Housing Policy in Comparison with the Housing Policy in the UE –
Selected Issues
Summary
The purpose of this article is to present the main principles of Polish housing policy
and to compare it with the housing policy in the European Union. Poland, as an UE
member, did not hammer out successful solutions which could facilitate the process of
building new low-rental dwellings. The author’s aim is to find the answer to research
question: is it worth concentrating on fulfilling housing needs of low-income households
in Poland and if yes, why? In order to do this the following hypothesis is put forward: on
account of long-standing neglect connected with the Polish social housing finance there
is an urgent need of housing reform oriented to the low-income housing growth.
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