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Recenzowana ksi ka zosta a napisana 
przez pracowników naukowych Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych i Instytutu Gospo-
darki Nieruchomo ciami z okazji dziewi -
dziesi tych urodzin profesora Witolda Nie-
ciu skiego, ale odchodzi ona od przyj tej 
konwencji �„ksi gi jubileuszowej�„ i zawarto 
w niej tylko artyku y dotycz ce problema-
tyki mieszkaniowej, która stanowi a wa ny 
obszar bada  naukowych profesora.

Ksi ka zosta a podzielona na cztery 
cz ci: cz. I �„Mieszkanie jako problem 
spo eczny�”, cz. II �„Polityka mieszkaniowa�”, 
cz. III �„Ocena warunków mieszkaniowych�”, 
cz. IV �„G osy gestorów zasobów mieszka-
niowych�”, co pozwoli o na wielop aszczy-
znow  analiz  zagadnie  zwi zanych z poli-
tyk  mieszkaniow .

W cz ci pierwszej Jolanta Supi ska 
�„Miejsce i rola polityki mieszkaniowej 
w polityce spo ecznej �– miejsce polityki 
spo ecznej w polityce mieszkaniowej�”, 
omawia przemiany w polityce mieszkanio-
wej. W analizie autorka zwraca uwag  na 
to, e mieszkanie jest dobrem prywatno-
publicznym, a od przyj tego modelu poli-
tyki spo ecznej zale y, w jakim zakresie 
mieszkanie zostanie wy czone spod dyk-
tatu mechanizmów rynkowych. Szersze 
rozumienie kwestii mieszkaniowej wymaga 
analizy problemu mieszkaniowego z punktu 
widzenia w a cicieli budynków: do domów 
trzeba dop aca , remontowa  je, natomiast 
dla u ytkowników mieszka  problemy 
mieszkaniowe zwi zane s  z tym, e miesz-
kania s  z ma e, le zlokalizowane, s  za 
drogie, e zbiorowe formy zamieszkiwania 
s  uznawane za miejsca dla osób odrzuco-
nych, a tak e s  osoby, które w ogóle nie 
maj  mieszkania. Zdaniem autorki, tylko 
poprzez tak szerokie spojrzenie na miesz-
kalnictwo mo e doj  do zintegrowanego 
my lenia o polityce mieszkaniowej i poli-
tyce spo ecznej jako o dwóch zachodz cych 
na siebie sferach.

Artyku  W adys awa Dominiaka �„Rea-
lizacja spo ecznych celów mieszkalnictwa 
w krajach Unii Europejskiej. Implikacje 
dla Polski�” zwraca uwag  na za o enia 
oraz rodki i instrumenty realizacji poli-
tyki mieszkaniowej, a szczególnie mieszka  
udost pnianych i u ytkowanych na zasa-
dach spo ecznych. Omawiaj c wybrane 
aspekty spo ecznego mieszkalnictwa, autor 
przedstawia na przyk adzie wybranych kra-
jów Unii Europejskiej, jakie powinno ono 
spe nia  warunki i jak dalece zaw one jest 
poj cie �„mieszkania socjalnego�” w Polsce. 
Analiza g ównych celów i za o e  spo ecz-
nej polityki mieszkaniowej w wybranych 
krajach UE wskazuje, e problemy miesz-
ka  spo ecznych rozwi zywane s  w ramach 
szerszych programów rz dowych przez w a-
dze lokalne. Nast pnie autor omawia udzia  
spo ecznych mieszka  w budownictwie 
mieszkaniowym ogó em oraz spo eczne 
zasoby mieszkaniowe w wybranych krajach 
i w Polsce, aby w ostatniej cz ci artyku u 
przedstawi  g ówne obszary i grupy instru-
mentów wspomagania spo ecznego miesz-
kalnictwa w krajach UE i w Polsce. Zapre-
zentowana analiza porównawcza ukazuje 
dystans, jaki dzieli nasz kraj we wszystkich 
omawianych dziedzinach w stosunku do 
starych krajów UE, a jednocze nie jak silne 
oparcie w partiach politycznych, parlamen-
tach i rz dach, samorz dach regionalnych 
i lokalnych maj  spo eczne cele polityki 
mieszkaniowej.

Artyku  Adama Andrzejewskiego 
�„Mieszkanie jako element rodowiska 
materialnego i spo ecznego �– funkcje 
i forma�” jest przedrukiem z ksi ki autora 
Polityka mieszkaniowa wydanej przez 
PWE w 1987 roku. W zaprezentowanym 
materiale zosta o rozwini te i poszerzone 
poj cie mieszkania, omówiono znaczenie 
mieszkania w yciu indywidualnym i spo-
ecznym oraz mieszkanie jako kategori  

ekonomiczn  z zaznaczeniem, e mieszka-
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nie nie jest klasycznym dobrem trwa ego 
u ytku. W dalszej analizie zaprezentowano 
w du ym skrócie problem mieszkaniowy 
i kszta tuj ce go czynniki, aby przej  do 
ostatniej cz ci opracowania zwi zanej 
z gospodark  i polityk  mieszkaniow , 
w której autor omawia równie , jakie ele-
menty powinny si  znale  w poj ciu prawa 
do mieszkania, zwraca te  uwag  na fakt, e 
realizacja prawa do mieszkania jest zjawi-
skiem d ugotrwa ym, zale y od rozwi za  
systemowych w gospodarce, i na to, e cena 
mieszkania i us ugi mieszkaniowej b dzie 
zmierza  do poziomu ekonomicznie uza-
sadnionego, st d nale y pochyli  si  nad 
socjalnymi aspektami zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych. Jak e w chwili obecnej 
aktualne s  zaprezentowane rozwa ania, 
cho  min o 21 lat.

Artyku  Jana Korni owicza �„Spo eczne 
problemy polskiego mieszkalnictwa w mia-
stach na prze omie XX i XXI wieku�” 
jest fragmentem opracowanego projektu 
�„Mieszkania dla ubogich w zrównowa onym 
rozwoju miast (polityki spo ecznej, integra-
cyjnej, mieszkalnictwa, urbanistyki). Stan 
i kierunki dzia a �”. W artykule omówiono 
transformacj  spo eczno-ekonomiczn  i 
jej wp yw na mieszkalnictwo, a nast pnie 
dokonano analizy budownictwa miesz-
kaniowego w latach 1989�–2002, zmiany 
stanu i struktury zasobów mieszkaniowych 
w miastach, zró nicowanie standardów 
mieszkaniowych w miastach na podstawie 
wyników NSP 1988 i 2002. Z przeprowa-
dzonej analizy wynika, e pomi dzy 1988 
a 2002 rokiem liczba mieszka  w miastach 
wzros a, nast pi y korzystne zmiany w ich 
wyposa eniu, zmieni a si  struktura w as-
no ci zasobów, ale nadal deficyt miesz-
ka  jest znacz cy. Przyczyn  z ej sytuacji 
mieszkaniowej jest wadliwa struktura 
mieszka , niedopasowana do wielko ci 
zamieszkuj cych je gospodarstw domo-
wych. W ostatniej cz ci zaprezentowanego 
materia u autor dokonuje analizy sytuacji 
mieszkaniowej ubo szych grup ludno ci. 
�„Tanich�” mieszka  komunalnych ubywa, 
bo gminy sprzedaj  mieszkania dotychcza-
sowym lokatorom, a w niewielkim stopniu 
przybywa mieszka  z odzysku i mieszka  
nowych. Rozwi zaniem dla m odych, którzy 
nie maj  rodków na wyj cie z krytycznej 
sytuacji mieszkaniowej, mia y by  TBS-y 
i mieszkania budowane przez gminy, ale 
niewielka ilo  budowanych mieszka  nie 
jest w stanie zmniejszy  tego deficytu.

Lucyna Fr ckiewicz w artykule �„Miesz-
kanie i jego rodowisko�” omawia teo-
rie potrzeb podstawowych, a nast pnie 
dokumenty, w których podejmowane s  
kwestie mieszkaniowe, mi dzy innymi 
Europejsk  Kart  Spo eczn  (Turyn, 2001 
rok) i kontynuacj  zawartych postanowie  
w Narodowym Programie Rozwoju na lata 
2007�–2013, w której poprawa dost pno ci 
mieszka  ma by  realizowana przez: two-
rzenie przyjaznego rodowiska prawno 
instytucjonalnego, odbiurokratyzowanie 
i ustabilizowanie regulacji procesu inwesty-
cyjnego w budownictwie, rozwój zasobów 
dost pnych mieszka  na wynajem, rea-
lizowanych przez sektor prywatny i non-
profit, pobudzanie ruchu mieszkaniowego, 
rewitalizacj  zdegradowanych obszarów 
zurbanizowanych. Autorka zwraca uwag , 
e wzrost ilo ci budowanych mieszka  

wymaga rozwoju urz dze  infrastruktury 
spo ecznej, technicznej i komunalnej, st d 
te  szeroko rozumiany problem mieszka-
niowy wymaga wspó pracy wielu dyscyplin 
naukowych: ekonomistów, urbanistów, 
architektów i socjologów. Nast pnie omó-
wiono zawarte w tzw. Karcie Ate skiej 
zagadnienia zwi zane z budownictwem 
mieszkaniowym. Kolejnym omawianym 
aktem jest opracowany w 1992 roku przez 

wiatow  Organizacje Zdrowia dokument 
dotycz cy zdrowych miast, propaguj cy 
czyste, bezpieczne rodowisko, warunki 
prawid owego rozwoju, zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb, zapewnienie czno ci 
i ci g o ci kulturowej, dost pno  wiad-
cze  zdrowotnych dla wszystkich. Rozwa a-
nia zamykaj ce ten artyku  skupiaj  si  na 
analizie �– nadal bardzo trudnej �– sytuacji 
mieszkaniowej w Polsce; cho  wiele by o 
deklaracji zwi zanych z kwesti  mieszka-
niow  zawartych w takich dokumentach 
jak: �„Nowy ad mieszkaniowy�” (1992 r.), 
�„ redniookresowa strategia rozwoju miesz-
kalnictwa�” (1995 r.), �„Za o enia polityki 
mieszkaniowej pa stwa na lata 1999�–2003�” 
(1999 r.), to nie uda o si  jej rozwi za .

Cz  II �„ Polityka mieszkaniowa�” roz-
poczyna artyku  Micha a Kaczorowskiego 
�„Pocz tki polityki mieszkaniowej�”, który 
jest przedrukiem z ksi ki autora Pocz tki 
odbudowy kraju i stolicy 1944�–1949, wydanej 
przez PWN w 1980 roku. W artykule doko-
nano analizy trudno ci, jakie napotyka a 
polityka mieszkaniowa w okresie odbu-
dowy kraju ze zniszcze  wojennych. W 1945 
roku zrestytuowano Polskie Towarzystwo 
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Reformy Mieszkaniowej celem pobudze-
nia dyskusji w sprawie polityki mieszkanio-
wej i rozstrzygni cia nast puj cych spraw: 
wielko ci standardowego mieszkania, roli 
inicjatywy prywatnej w budownictwie, 
ustalono, e podmiotami odbudowy b d  
pa stwo, gminy, spó dzielnie lokatorskie, 
zainteresowane zjednoczenia przemys u, 
zak ady przemys owe (budownictwo typu 
patronalnego). W 1947 roku wesz a w ycie 
ustawa o normach i standardach budowla-
nych. Budownictwo spó dzielcze i prywatne 
w latach 1945-1947 finansowane by o g ów-
nie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Pomoc kredytow , ca o  prac zwi zanych 
z budowaniem osiedli i mieszka  pracow-
niczych finansowanych wy cznie ze rod-
ków pa stwowych przej y Zak ady Osiedli 
Robotniczych (ZOR). Przeprowadzona 
analiza pozwala zauwa y , e w tym okre-
sie wspó istnia y ró ne systemy gospodarki 
mieszkaniowej.

Artyku  Edwarda Kuminka �„W sprawie 
programu zmian w polityce mieszkanio-
wej�”, jest przedrukiem jego artyku u ze 
�„Spraw Pracowniczych�” (zeszyt 1�–3 z 1998 
roku). W tek cie autor omawia najwa niej-
sze, wed ug niego, dokumenty, w których 
okre lony zosta  docelowy model polityki 
mieszkaniowej. Niewystarczaj ce zmiany w 
polityce mieszkaniowej wynika y z faktu nie-
wprowadzenia do II etapu reformy przygo-
towanych materia ów opracowanych przez 
Rad  do Spraw Mieszkaniowych �„Pod-
stawowych zasad polityki mieszkaniowej�” 
przyj tych przez ni  w 1986 roku. W dal-
szej analizie autor postuluje opracowanie 
nowego podstawowego aktu, jakim powinna 
by  ustawa-prawo mieszkaniowe, która 
powinna regulowa  wszystkie istotne zagad-
nienia zwi zane z polityk  mieszkaniow . 
Zdaniem autora, prawid owe funkcjono-
wanie mieszkalnictwa w latach dziewi -
dziesi tych zwi zane jest ze zwi kszonym 
zaanga owaniem rodków w asnych ludno-
ci w mieszkania; samorz dy terytorialne 

powinny decydowa  o formach budowni-
ctwa, strukturze inwestorskiej i utrzyma-
niu zasobów, a w adza pa stwowa powinna 
okre la  kierunek polityki mieszkaniowej 
i wielko  rodków finansowych (kredytów 
i dotacji), dodatkowo nale y przywróci  
równowag  inwestycyjno-budowlan .

Artyku  Witolda Nieciu skiego �„Czter-
dzie ci pi  i dziewi  lat polityki mieszka-
niowej w Polsce�” jest przedrukiem artyku u 
ze �„Spraw Mieszkaniowych�”, zeszyt 2�–3 

z 1999 roku. W tek cie dokonano analizy 
zmian w polityce mieszkaniowej w latach 
1945�–1956, z wyró nieniem fazy wielosek-
torowej w latach 1945�–1948 i gospodarki 
scentralizowanej w latach 1949�–1955. Drugi 
analizowany okres to lata od �„nowej poli-
tyki mieszkaniowej (1957) do ko ca roku 
1970, okres trzeci to lata (1971�–1978) 
narastaj cego kryzysu gospodarki mieszka-
niowej, czwarty okres (1979�–1989) to czas 
pog biaj cego si  kryzysu, okres pi ty 
(od 1990 do 1998) to czas transformacji 
ustrojowej i trwaj cego nadal kryzysu. Poli-
tyka mieszkaniowa w ca ym analizowanym 
przedziale czasowym uleg a powa nym 
zmianom, ale niestety charakteryzowa a 
si  du  fragmentaryczno ci  rozwi za  
i dora no ci  dzia a  w zale no ci od sytu-
acji politycznej, gospodarczej i spo ecznej. 
Nie nast pi o wtedy zahamowanie tenden-
cji spadkowych budownictwa mieszkanio-
wego, a kolejne ekipy rz dz ce wykazywa y, 
zdaniem autora, bezradno  i oczekiwa y, 
e mechanizmy rynkowe przynios  prze a-

manie kryzysu.
Artyku  Macieja Cesarskiego �„Polityka 

i sytuacja mieszkaniowa w Polsce i Europie 
Zachodniej �– kierunki i uwarunkowania�”. 
Podstawowe przemiany w polityce miesz-
kaniowej w Europie Zachodniej nast pi y, 
zdaniem autora, w latach 50. i 60. ubie-
g ego stulecia, czyli w okresie realizacji 
doktryny �„pa stwa opieku czego�”, kiedy 
sektor pa stwowy przej  ci ar zaspakaja-
nia potrzeb mieszkaniowych. Na pocz tku 
lat 70. g ównym celem polityki mieszkanio-
wej by a likwidacja niedoboru mieszka  
w stosunku do liczby gospodarstw domo-
wych. Na pocz tku lat 80. pa stwa Europy 
Zachodniej obni y y dotacje publiczne na 
rzecz mieszkalnictwa i zwi kszy y zaanga-
owanie ludno ci w finansowanie inwestycji 

mieszkaniowych wraz z dochodzeniem do 
czynszu ekonomicznego, ale przy zlikwido-
wanym ju  deficycie mieszka . Wtedy te  
w wielu krajach rozpocz a si  prywatyza-
cja mieszkaniowej w asno ci publicznej, dla 
polityki mieszkaniowej atwiejsze sta o si  
rozwijanie kredytowania budowy i zakupu 
mieszka  dotowanych z funduszy publicz-
nych. W dalszej cz ci rozwa a  autor oma-
wia wp yw zmian ustrojowych na polityk  
mieszkaniow  w Polsce. Lata 1949�–1955 
to czas eliminowania prywatnego budow-
nictwa mieszkaniowego, pa stwo przej o 
zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, w la-
tach 70. przemiany demograficzne pot guj  
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wzrost zapotrzebowania na mieszkania przy 
niewystarczaj cych rodkach publicznych 
na budownictwo i post puj c  dekapitaliza-
cj  zasobu mieszkaniowego. Po 1989 roku 
zwrot ku gospodarce rynkowej przerzuci  
zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na 
gospodarstwa domowe, a gmina sta a si  
odpowiedzialna za sytuacj  mieszkaniow , 
najubo sze gospodarstwa domowe mog  
otrzymywa  dodatki mieszkaniowe. W 1995 
roku powsta  Krajowy Fundusz Mieszka-
niowy, który udziela dotowanych przez 
pa stwo kredytów mieszkaniowych, a mo-
dyfikacje ustawowe popieraj  w asno  pry-
watn  mieszka , przy znacz cym deficycie 
mieszka . Kolejna cz  artyku u dotyczy 
sytuacji mieszkaniowej w Polsce i Europie 
Zachodniej. Po 1989 roku w Polsce liczba 
budowanych mieszka  maleje, ale ich stan-
dard zbli a si  do europejskiego. W latach 
1980�–2001 w wielu pa stwach obserwuje si  
wzrost udzia u mieszka  socjalnych w za-
sobie czynszowym mimo presji na ograni-
czanie sektora publicznego, co potwierdza 
potrzeb  szerokiego pa stwowego popie-
rania budownictwa spo ecznego w celu 
uporania si  z ilo ciowym niedoborem 
mieszka , a to wymaga d ugookresowych 
dzia a , tak jak to mia o miejsce w Europie 
Zachodniej.

Cz  III pt. �„Ocena warunków mieszka-
niowych�” rozpoczyna artyku  Hanny Kule-
szy �„Wspó czesna kwestia mieszkaniowa�”, 
w którym autorka analizuje warunki miesz-
kaniowe w Polsce na podstawie Narodo-
wego Spisu Powszechnego 2002. Autorka 
zwraca uwag  na zmiany w liczebno ci, 
sk adzie i strukturze gospodarstw domo-
wych. Jednocze nie po 1989 roku zmniej-
szy  si  stopie  samodzielno ci zamieszka-
nia, nast pi y zmiany w tytule zajmowania 
mieszka , zwi kszy  si  udzia  w a cicieli 
mieszka  i udzia  mieszka  w asno cio-
wych w spó dzielniach, przy czym im starsze 
gospodarstwo domowe, tym cz ciej u yt-
kuje w asny dom lub mieszkanie, im wy sze 
wykszta cenie, tym cz ciej gospodarstwo 
domowe u ytkuje w asne lub spó dzielcze 
mieszkanie. M ode rodziny rzadko zajmuj  
w asne mieszkania spó dzielcze. Analiza 
warunków mieszkaniowych obejmuje te  
standard mieszkaniowy �– wyposa enie 
w instalacje, ale jak wykazuje autorka, nie 
bierze si  pod uwag  stanu technicznego 
budynków i urz dze . Mieszkania w Pol-
sce, jak wynika ze spisu, s  przeludnione, 
a sytuacja m odych rodzin jest wyra nie 

gorsza od sytuacji ogó u rodzin. Autorka 
dokonuje analizy deficytu mieszka  i jego 
konsekwencji. Niedobór mieszka , jej zda-
niem, ma nie tylko charakter statystyczny, 
ale równie  dotyczy faktycznego zapotrze-
bowania na mieszkania. W ostatniej cz ci 
artyku u autorka omawia polityk  mieszka-
niow  w Polsce, poddaj c krytyce tez , e 
stosunki rynkowe powinny regulowa  sfer  
mieszkaniow , nieefektywno  prowadzo-
nej polityki mieszkaniowej, to: mieszkania 
zbudowane z udzia em ulgi podatkowej, 
a nast pnie skierowane na rynek komer-
cyjny, powolny rozwój TBS, brak rodków 
na remonty budynków, dekapitalizacja 
gminnych, prywatnych i spó dzielczych 
domów wielomieszkaniowych. Rozwi zanie 
problemu mieszkaniowego w Polsce, zda-
niem autorki, wymaga d ugoletniego kon-
sekwentnego dzia ania wed ug okre lonego 
kompleksowego programu, a tymczasem w 
Narodowym Planie Rozwoju 2007�–2013 
kwestia mieszkaniowa nie znalaz a odpo-
wiedniego miejsca.

Artyku  Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej 
�„Warunki mieszkaniowe w wiadomo-
ci spo ecznej�” odwo uje si  do wyników 

bada  opinii, postaw i aspiracji mieszka-
niowych Polaków, które by y realizowane 
w 1995 i 2000 roku. Opinie Polaków o w as-
nych warunkach mieszkaniowych s  bardzo 
pow ci gliwe, a aspiracje s  skromne, nie-
wiele wykraczaj ce ponad stan posiadania. 
48% badanych w 2000 roku ocenia swoje 
warunki mieszkaniowe jako przeci tne, 
35% jako bardzo dobre, a 17% jako raczej 
z e. Najgorzej oceniane s  mieszkania czyn-
szowe, a zw aszcza komunalne. 27% bada-
nych uwa a, e ich mieszkania powinny 
by  wi ksze o co najmniej jeden pokój, 
ale uznaje, e nie by oby ich na nie sta . 
Zdaniem respondentów k opoty mieszka-
niowe wynikaj  z �„takich czasów�” i wyso-
kich cen mieszka . 38% badanych uwa a, 
e zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

spoczywa na pa stwie, ale te  65% bada-
nych zgadza si  ze stwierdzeniem, e ka dy 
powinien mie  takie mieszkanie, na jakie 
go sta , nikt z badanych nie aprobuje eks-
misji z powodu nie p acenia za mieszkanie. 
Dla wi kszo ci Polaków mieszkanie jest 
domem, do którego s  emocjonalnie przy-
wi zani i z którego na ogó  nie chcieliby si  
wyprowadza .

Artyku  Hanki Zaniewskiej �„Mieszkania 
ludzi starszych�” w pierwszej cz ci oma-
wia rozwi zania systemowe problemów 
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mieszkaniowych ludzi starszych w krajach 
Europy Zachodniej, w których wyst puje 
trójszczeblowy system pomocy: pa stwo, 
region, gmina; pewn  rol  odgrywaj  te  
instytucje prywatne, pomoc dotyczy tak e 
dostosowania mieszka  do potrzeb ludzi 
starszych. W Polsce nie ma programów, ani 
dzia a , które dotyczy yby poprawy sytuacji 
ludzi starszych w ich mieszkaniach, cho  
wyniki bada  sytuacji mieszkaniowej ludzi 
starszych wskazuj , e respondenci w wieku 
powy ej 80 lat zamieszkuj  w mieszkaniach 
czynszowych komunalnych zupe nie nie-
przystosowanych do ich potrzeb. Nast p-
nie autorka omawia propozycje rozwi za  
systemowych problemów mieszkaniowych 
ludzi starszych w Polsce: utrzymywanie 
samodzielno ci w mieszkaniu, domy dzien-
nego pobytu dla ludzi starszych, wspólnoty 
mieszkaniowe seniorów, ma e rodowi-
skowe domy opieki.

Kolejny artyku  pt. �„Bezdomno �” 
Danuty M. Piekut-Brodzkiej analizuje 
poj cie i skal  bezdomno ci, jej przyczyny. 
Polityka mieszkaniowa sprzyja bezdomno-
ci: zmiana warunków najmu mieszkania, 

wolne czynsze, brak rodków na ich uregu-
lowanie prowadz  do eksmisji, brak lokali 
socjalnych sprzyja bezdomno ci, a brak mel-
dunku utrudnia znalezienie pracy. Sytuacja 
na rynku pracy spowodowa a likwidacj  
hoteli robotniczych, to kolejna przyczyna 
bezdomno ci. S abe jest te  zabezpieczenie 
socjalne wychowanków placówek opieku -
czo-wychowawczych, ma o jest placówek dla 
ludzi starszych, u omnych, uzale nionych. 
Ostatnia cz  artyku u porusza tematyk  
skutków bezdomno ci i polityki spo ecznej 
wobec bezdomnych.

Andrzej Stasiak w artykule �„Przemiany 
sytuacji mieszkaniowej wsi polskiej w latach 
1921�–2002�” omawia przemiany ludno ciowe 
po 1945 roku, a nast pnie przemiany sytua-
cji mieszkaniowej po 1950 roku, zwracaj c 
uwag  na zmian  warunków mieszkanio-
wych na wsi, takich jak standard, zaludnie-
nie, wyposa enie w instalacje. Statystyczny 
deficyt mieszka  na wsi wynosi 300 tys. 
Bior c pod uwag  konieczno  wymiany 
starego zasobu, brakuje 700 tys. mieszka .

�„O warto ci u ytkowej mieszka . Reflek-
sje nad wynikami NSP 1950�” to artyku  
Wandy Littterer-Marwege, który jest prze-
drukiem z jej ksi ki Standard mieszkaniowy 
w miastach Polski. Studium metodologiczne 
(wydawnictwo �„Arkady�”, 1959 r.). W ar-
tykule autorka omawia elementy warto ci 

u ytkowej mieszka : wielko  i jego sk ad, 
po o enie w budynku, wyposa enie w insta-
lacje, warunki biologiczne i fizyczne, jakie 
stwarza mieszkanie, czysto  powietrza, 
o wietlenie naturalne, nas onecznienie, 
warunki akustyczne, otoczenie budynku, 
jego stan techniczny budynku. Autorka 
przedstawia zbiorczy wska nik warto ci 
u ytkowej zasobów mieszkaniowych.

Cz  IV �„G osy gestorów zasobów 
mieszkaniowych�” rozpoczyna artyku  
Tomasza elewskiego �„ Wieloletni pro-
gram gospodarowania zasobem mieszka-
niowym gminy �– zakres oraz metoda jego 
opracowania�”. Zdaniem autora, decyzje 
dotycz ce kierunków rozwoju lokalnej 
gospodarki mieszkaniowej wymagaj  wie-
loletniego programu gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym gminy, który powinien 
obejmowa : prognoz  wielko ci oraz stanu 
technicznego zasobu, analiz  potrzeb oraz 
plan remontów i modernizacji, program 
prywatyzacji zasobów, zasady polityki czyn-
szowej, sposób i zasady zarz dzania zaso-
bami oraz przewidywane zmiany w tym 
zakresie, wysoko  wydatków finansowych, 
ród a finansowania wydatków i inne dzia-
ania usprawniaj ce gospodarowanie zaso-

bami mieszkaniowymi gminy. Jednocze -
nie autor zwraca uwag  na to, e roczny 
cykl bud etowy wymaga, aby tak szeroko 
skonstruowany plan by  corocznie aktua-
lizowany, powinno to sprzyja  ocenie jego 
realizacji. Wydaje si , e w tak opracowa-
nym programie powinna si  znale  jeszcze 
jedna istotna informacja, dotycz ca planu 
przestrzennego zagospodarowania terenu, 
gdy  brak takich planów niejednokrotnie 
uniemo liwia realizacj  budownictwa na 
terenie gminy.

Zdzis aw S abkowicz w artykule �„Budow-
nictwo spo eczne�” analizuje wybrane 
zapisy Ustawy z 26 pa dziernika 1995 roku 
�„O niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego�” (Dz.U. z 2000 r. 
NR. 98, poz. 1070, wraz z pó niejszymi 
zmianami). W dalszej cz ci artyku u autor 
omawia propozycje finansowania systemu 
spo ecznego budownictwa z funduszy UE 
(szczególnie w krajach, które wesz y do UE 
1 maja 2004 roku), zwracaj c uwag  na to, 
i  aby stworzy  warunki efektywnego wyko-
rzystania systemu finansowania budowni-
ctwa spo ecznego w krajach �„dziesi tki�”, 
nale y: ustali  wspólne regu y okre laj ce, 
co to jest budownictwo spo eczne, jakimi 
prawami powinno si  ono rz dzi  i jakich 
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zmian nale y dokona  w prawie poszcze-
gólnych krajów, aby ujednolici  i uporz d-
kowa  je zgodnie z prawem Unii Europej-
skiej.

Wanda Urba ska w artykule �„Rola 
Towarzystwa Budownictwa Spo ecznego 
w rozwi zywaniu problemów mieszkanio-
wych�” analizuje s abe i mocne strony oraz 
zagro enia TBS-ów. W artykule autorka 
omawia zmiany w ustawie o popieraniu 
niektórych form budownictwa mieszka-
niowego ze szczególnym uwzgl dnieniem 
zasad finansowania TBS-ów. W dalszej 
cz ci tekstu zaprezentowa a ona wyniki 
bada  Instytutu Rozwoju Miast (dawniej 
Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej), 
które wskazuj , e 80% g ównych lokato-
rów zamieszkuj cych badane mieszkania to 
ludzie m odzi, którzy przeprowadzili si  do 
nowych mieszka  od rodziny. Ale badania 
wykaza y, e problemem dla respondentów 
jest wysokie obci enie op atami za miesz-
kanie w zasobach TBS, st d te  58% bada-
nych planuje zamian  mieszkania. Badania 
kosztów budynków potwierdzaj , e wi k-
szo  inwestorów nie przekroczy a wska ni-
ków przeliczeniowych, e cykl budowy jest 
krótszy ni  w budownictwie spó dzielczym, 
e s  to budynki energooszcz dne i e 

nast puje wzrost zainteresowania t  form  
budownictwa w du ych miastach. Do barier 
rozwoju TBS-ów Autorka zaliczy a: brak 
poparcia zarz du miast, brak d ugookre-
sowych programów mieszkaniowych, brak 
zainteresowania t  form  budowy ze strony 
ewentualnych nabywców, a tak e brak rod-
ków finansowych w bud etach gmin, brak 
innych partnerów do finansowania budowy 
spo ecznych mieszka  czynszowych, brak 
terenów uzbrojonych, wysokie ceny gruntu. 
Dalszy rozwój tej formy budownictwa 
w znacznym stopniu uzale niony te  jest 
od rodków w Krajowym Funduszu Miesz-
kaniowym. Zdaniem autorki, TBS-y przy-
czyniaj  si  do rozwi zywania problemów 
mieszkaniowych na poziomie lokalnym, 
ale s  to mieszkania dla osób o rednich 
dochodach.

Krystyna Piasecka w artykule �„Spó dziel-
czo  mieszkaniowa w nowej rzeczywisto ci�” 
omawia zmiany w systemie finansowania 
budownictwa mieszkaniowego wprowa-
dzone w 1990 roku, które przyczyni y si  do 
powstania powa nych problemów finanso-
wych i organizacyjnych spó dzielni mieszka-

niowych Przedstawiaj c ingerencj  pa stwa 
w dzia alno  spó dzielni, autorka zawraca 
uwag  na proces podzia u spó dzielni, które 
obecnie w wi kszo ci przypadków funk-
cjonuj  jako spó dzielnie eksploatacyjne 
i nieinwestuj ce. Ustawa Prawo spó dziel-
cze uchwalona 16 wrze nia 1982 roku by a 
nowelizowana ponad trzydziestokrotnie, 
co doprowadzi o do zdezorganizowania 
i ekonomicznego os abienia spó dzielczo-
ci. Autorka zwraca uwag , e pa stwo 

powinno doceni  zdolno  spó dzielczo ci 
mieszkaniowej do realizacji budownictwa 
mieszkaniowego i stworzy  dobre i sta-
bilne prawo, tym bardziej, e spó dziel-
czo  mieszkaniowa jest gestorem du ego 
maj tku w postaci budynków i budowli.

Arkadiusz Borek w artykule �„Rewitali-
zacja obszarów przemys owych �– przyk ad 
miasta Zabrze�” omawia g ówne atuty gminy 
Zabrze (dobra sie  dróg, infrastruktura 
i najwi cej nieruchomo ci oferowanych na 
sprzeda , które stwarzaj  mo liwo ci dla 
nap ywu kapita u i ponownego rozwoju 
przemys u w mie cie). Wzrost zamo no ci 
spo ecze stwa wp ynie na wzrost zapotrze-
bowania na nowe mieszkania o wy szym 
standardzie i rozwój budownictwa, istnieje 
te  mo liwo  wykorzystania kopal  dla 
celów turystycznych i rozwoju tej bran y.

Recenzowana ksi ka pod redakcj  
Lucyny Fr ckiewicz jest wa nym opraco-
waniem, dotycz cym szeroko poj tej poli-
tyki mieszkaniowej. Na uznanie zas uguje 
szeroki zakres zaprezentowanej analizy 
problematyki mieszkaniowej, co zach ca 
do zg bienia problemów zwi zanych z 
mieszkalnictwem i jednocze nie do reflek-
sji, dlaczego pomimo tak wielu trafnych 
ekspertyz w tej dziedzinie nie udaje si  
rozwi za  w naszej gospodarce problemu 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych spo-
ecze stwa? 

Ksi ka jest cenn  pozycj  na polskim 
rynku wydawniczym, poniewa  presja spo-
ecznych i ekonomicznych czynników na 

rozwój budownictwa mieszkaniowego jest 
du a, a mimo wielu deklaracji politycznych 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
pozostaje nadal jednym z najwa niejszych 
problemów spo eczno-gospodarczych.

Fr ckiewicz, L. (red.) 2005. Przesz o  
i przysz o  polskiej polityki mieszkaniowej, 
Warszawa: IPiSS, IGN.


