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SPO ECZNA POLITYKA MIESZKANIOWA 
 

1. Wst p 

Spo eczne budownictwo mieszkaniowe jest wysoce zró nicowane w poszczególnych 

pa stwach Unii Europejskiej. Poszukiwanie wspólnych elementów, czy jednolitych modeli 

polityki mieszkaniowej (na przyk ad model anglosaski, aci ski, czy niemiecki), powoduje 

pomini cie w badaniach porównawczych specyficznych, narodowych rozwi za  w ramach 

budownictwa spo ecznego w wyró nionych w ten sposób grupach pa stw. Pierwszym 

problemem jest kwestia jednolitego zdefiniowania budownictwa spo ecznego. Rozbie no ci 

wyst puj  w sferze praw w asno ci, istnienia specjalnych regulacji pa stwa  

w tym zakresie, a nawet w samej nazwie tej formy budownictwa. Dla przyk adu, czeskie, 

esto skie, s owackie lub w gierskie komunalne budownictwo czynszowe odpowiada 

owe skiemu okre leniu sektor non-profit, niemieckiej spo ecznej pomocy mieszkaniowej, 

czy polskiemu spo ecznemu sektorowi mieszkaniowemu.  

Zró nicowanie wyst puje tak e w ramach funkcjonowania instytucji  

oraz instrumentów spo ecznej polityki mieszkaniowej, która kszta tuje budownictwo 

spo eczne w poszczególnych krajach. Dla przyk adu, w Holandii spo ecznymi organizacjami 

mieszkaniowymi s  przede wszystkim prywatne towarzystwa mieszkaniowe i cz ciowo 

instytucje publiczne, podczas gdy w Estonii, na Litwie, w S owacji i na W grzech kluczow  

rol  odgrywaj  instytucje publiczne. Niemal e we wszystkich krajach Wspólnoty,  

z wyj tkiem Szwecji, wyst puje wyra na identyfikacja grup docelowych.  

Celem niniejszego opracowania jest próba wyodr bnienia spo ecznej polityki 

mieszkaniowej z obszaru polityki pa stwa wobec mieszkalnictwa ze wzgl du  

na formu owane cele i realizowane zadania. W kontek cie celu pracy wskazano podstawowe 

dylematy budownictwa spo ecznego zwi zane m.in. z zasadami alokacji rodków publicznych 

i rodzajami grup docelowych, formami budownictwa w czonego w zakres spo ecznej 

polityki mieszkaniowej, podzia em odpowiedzialno ci za realizacj  celów spo ecznych 

pomi dzy w adze centraln  a w adze lokaln  i stopniem partycypacji sektora prywatnego  

w budownictwie spo ecznym. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje pa stwa 

cz onkowskie Unii Europejskiej (UE-25).  
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2. Uniwersalno  lub selektywno  polityki mieszkaniowej 

Za podstawowe cele polityki mieszkaniowej uznaje si  tworzenie warunków  

do nabycia lub najmu mieszka  przez wszystkich obywateli, zapewniaj c jednocze nie 

dost pno  i odpowiedni  jako  zasobu mieszkaniowego1. Realizacja powy szych celów 

polityki pa stwa mo e powodowa  trudno ci zwi zane mi dzy innymi z zapewnieniem 

gospodarstwom domowym o niskich dochodach dost pu do mieszka  o minimalnym,  

lecz uznanym za godziwy, standardzie, w których op aty nie stanowi yby nadmiernego 

obci enia dla ich dochodów rozporz dzalnych2. Zasadnicze problemy wyst puj  tak e  

w tworzeniu warunków do zaspokajania specjalnych potrzeb mieszkaniowych niektórych 

grup spo ecznych, w tym m.in. samotnym dzieciom, osobom bezdomnym, starszym, 

niepe nosprawnym, jak i w zahamowaniu dekapitalizacji zasobu mieszkaniowego3. Ponadto 

dodatkowe trudno ci mog  rodzi  dysproporcje regionalne wyst puj ce w poziomie 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludno ci zamieszka ej w miastach i na wsi  

lub dysproporcje w warunkach mieszkaniowych poszczególnych grup spo ecznych4. 

W obliczu przedstawionych problemów mieszkaniowych pa stwo posiada dwie 

alternatywne opcje prowadzenia polityki, uznaj c przy tym rynek mieszkaniowy  

za podstawowy mechanizm dystrybucji. Pierwsza opcja, tzw. selektywna polityka 

mieszkaniowa, polega na wspieraniu przez pa stwo tylko tych gospodarstw domowych,  

które nie s  zdolne do nabycia/najmu mieszka  na zasadach rynkowych. Druga opcja,  

tzw. uniwersalna polityka mieszkaniowa, polega na interwencji pa stwa w funkcjonowanie 

ca ego rynku mieszkaniowego, aby lepiej zaspokaja  potrzeby wszystkich gospodarstw 

domowych5. W koncepcji selektywnej polityki pa stwa nast puje redystrybucja rodków  

od zamo niejszych obywateli w kierunku biedniejszych. Polityka mieszkaniowa tworzy 

wówczas dosy  w ski obszar wspierania rynku mieszkaniowego. W koncepcji uniwersalnej 

dominuje idea solidarnego p acenia i otrzymywania wiadcze  przez wszystkich obywateli, 
                                                

1 Por. P. Lis, Koncepcje polityki mieszkaniowej, Zeszyt naukowy nr 31 Katedry Polityki Gospodarczej i 
Planowania Rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna  2005. 
2 M. Lujanen, The role of social housing in housing policies, w: Workshop on social housing, United Nations, 
Economic Commission For Europe, Praga, 19-20 III 2003 r., s. 14.  
3 W krajach transformacji gospodarczej pojawi  si  specyficzny problem pog biaj cej si  dekapitalizacji zasobu 
mieszkaniowego. W ciciele mieszka  o niskich dochodach rozporz dzalnych, którzy nabyli do nich prawo w 
wyniku prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, korzystaj c z wysokich bonifikat od ceny nabycia, nie maj  
mo liwo ci przeprowadzenia remontów i modernizacji mieszka  ze wzgl dów finansowych. Dlatego te  zu ycie 
techniczne budynków mieszkalnych ulega zwi kszeniu. Zob. P. Lis, S. Zwierzchlewski, The conceptions of the 
privatization of resources in Poland, Presentation, PRESOM meeting, University of Greenwich, London, 16-17 
VI 2006. 
4 A. Andrzejewski, Polityka mieszkaniowa, Wydanie 3 zmienione, Warszawa 1987, s. 24-27. 
5 Bo Bengtsson, The right to housing in universal and selective housing regimes, ENHR Conference, Cambridge, 
UK, 2-6 VII 2004, s. 8. 
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przy czym wyst puje zró nicowanie co do stopnia obci  i wiadcze  publicznych  

w zale no ci od mo liwo ci finansowych gospodarstw domowych. Funkcja kapita owo  

– redystrybucyjna systemu finansowego jest istotnym elementem uniwersalnej polityki.  

W tym uj ciu polityka mieszkaniowa pos uguje si  instrumentami regulacji i wsparcia wobec 

ca ego rynku mieszkaniowego, tworz c tzw. szeroki obszar oddzia ywania6.  

Przedstawiony w tabeli 1 modelowy podzia  polityki spo ecznej ze wzgl du  

na mechanizm dystrybucji i zasi g oddzia ywania pa stwa mo na odnie  do polityki 

mieszkaniowej, przy uwzgl dnieniu jej specyfiki7. W przypadku uniwersalno ci polityki 

mieszkaniowej (wiersz pierwszy, tab. 1) nie wyst puj  preferencje wzgl dem okre lonych 

gospodarstw domowych, rodzajów w asno ci, lokalizacji, czy form budownictwa 

mieszkaniowego8. Ponadto podmioty publiczne i prywatne konkuruj  ze sob  w segmencie 

mieszka  na wynajem9.  

Tabela 1. Uniwersalna a selektywna polityka10  

 

 

Uniwersalna Uniwersalna 

Selektywna Selektywna 

 

W przypadku gdy polityk  pa stwa wobec mieszkalnictwa uznaje si  za selektywn  

(wiersz drugi, tab. 1) to zasady dostarczenia mieszka  gospodarstwom domowym zostaj  

rozdzielone na dwie cz ci. Obejmuj  one regu y wolnorynkowe, bez interwencji pa stwa  

i regu y protekcjonistyczne zawieraj ce m.in. test dochodowo ci obywateli, restrykcyjne 

regulacje i wybiórczo stosowane subsydia. Ta druga wyodr bniona cz  selektywnej polityki 

mieszkaniowej tworzy tzw. spo eczn  polityk  mieszkaniow . 
                                                

6 Zob. Bo Bengtsson, Housing as a Social Right: Implications for Welfare State Theory, “Scandinavian Political 
Studies”, 2001, no 24, s. 255–275. 
7 Modelowy podzia  na polityk  uniwersaln  lub selektywn  jest du o bardziej przejrzysty w takich dzia ach 
gospodarki jak edukacja, ochrona zdrowia, czy opieka spo eczna. Dla przyk adu, uniwersalna polityka 
edukacyjna oznacza, i  wszystkie dzieci maj  prawo do kszta cenia si  w szko ach pa stwowych. Natomiast 
selektywna polityka edukacyjna b dzie umo liwia a bezp atne kszta cenie jedynie dzieciom z rodzin o niskich 
dochodach rozporz dzalnych. Specyfika polityki mieszkaniowej m.in. w kwestiach interpretacji prawa do 
mieszkania oraz korygowania niesprawno ci rynku mieszkaniowego uniemo liwia jednoznaczne postawienie 
granic pomi dzy wyró nionymi odmianami. Zob. Bo Bengtsson, Housing as a Social Right: Implications for 
Welfare State Theory, op. cit., s. 7. 
8 Dla przyk adu, w uniwersalnej, szwedzkiej polityce mieszkaniowej zasób komunalny jest dost pny dla ka dego 
gospodarstwa domowego. 
9 Por. P. Lis, op. cit.  
10 ród o: Bo Bengtsson, The right to housing in universal and selective housing regimes, op. cit., s. 8. 
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3. Spo eczna polityka mieszkaniowa 

Teza, i  jednolity mechanizm dystrybucji (wy cznie rynkowy lub wy cznie 

publiczny) nie doprowadzi do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw 

domowych stanowi podstaw  spo ecznej polityki mieszkaniowej, jako cz ci szeroko 

rozumianej polityki mieszkaniowej11. Dlatego te , w przypadku gospodarki rynkowej,  

wed ug zwolenników podej cia selektywnego, niezb dna jest ingerencja pa stwa  

wobec cz ci spo ecze stwa niezdolnej z ró nych wzgl dów do znalezienia mieszkania 

(schronienia). Ponadto spo eczna polityka mieszkaniowa powinna d  do zapewnienia 

integracji spo ecznej oraz do spowolnienia procesu dekapitalizacji zasobu mieszkaniowego 

cego w u ytkowaniu gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

Ogólne ramy prowadzenia spo ecznej polityki mieszkaniowej zostaj  zwykle 

okre lone na szczeblu centralnym. Natomiast w adze lokalne, które zwykle lepiej rozpoznaj  

potrzeby mieszkaniowe spo eczno ci lokalnej, realizuj  programy mieszkaniowe skierowane 

do wybranej grupy docelowej. Precyzyjny podzia  odpowiedzialno ci w zakresie rozwoju, 

budowy, alokacji i zarz dzania spo ecznym zasobem mieszkaniowym oraz ustalenie zasad 

jego finansowania to istotny etap formu owania spo ecznej polityki mieszkaniowej. 

Wprowadzenie niekorzystnych rozwi za  na tym etapie mo e doprowadzi   

do fragmentaryczno ci wdra ania poszczególnych programów mieszkaniowych.  

Okre lenie zasad alokacji i dost pu do zasobu mieszkaniowego, oszacowanie 

zdolno ci gospodarstw domowych do nabycia/najmu mieszka  w budownictwie spo ecznym 

oraz ustalenie zakresu ochrony prawnej lokatorów i w cicieli mieszka  to podstawowe 

zadania spo ecznej polityki mieszkaniowej. W celu identyfikacji grup docelowych,  

dla których b  przeznaczone mieszkania w spo ecznym budownictwie, mog  zosta  

zastosowane kryteria demograficzne, ekonomiczne i spo eczne. Na szczególn  uwag  

zas uguj  nast puj ce grupy wra liwe: a) osoby niepe nosprawne, b) osoby starsze i samotne, 

c) pojedynczy rodzic samotnie wychowuj cy dziecko (dzieci), d) bezrobotni, szczególnie 

ugoterminowo bezrobotni, e) wielodzietne rodziny, f) m ode ma stwa, g) studenci,  

h) emigranci, uchod cy, i) mniejszo ci etniczne12. Specjalne programy mieszkaniowe zostaj  

tworzone dla osób bezdomnych i gospodarstw domowych z wyrokami s du w postaci 

eksmisji. Mo liwo ci finansowe grupy docelowej zostaj  okre lone najcz ciej na podstawie 

                                                
11 W szerszym uj ciu, rzadziej wyst puj cym w literaturze, polityk  mieszkaniow  tworz  wszystkie dzia ania 
pa stwa, które maj  wp yw na funkcjonowanie i wynik rynku nieruchomo ci mieszkaniowych [ilo , cena 
(czynsz) oraz ich jako ]. 
12 Social Housing in the UNECE Region, United Nations Economic Commission for Europe, Committee on 
Human Settlements, Workshop on Social Housing, Praga, 19-20 III 2003 r., s. 3. 
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dochodu do dyspozycji przypadaj cego na osob  w gospodarstwie domowym. W kwestii 

stopnia ochrony prawnej lokatorów, jak i w cicieli mieszka  kontrowersyjnym tematem  

 zasady i warunki, na jakich zawierane s  d ugoterminowe umowy najmu mieszka . 

Regulowana wysoko  stawek czynszu dla danych grup spo ecznych lub wybranych form 

budownictwa mieszkaniowego stanowi zwykle przedmiot sporu pomi dzy ustawodawc   

a w cicielami nieruchomo ci. 

Spo eczna polityka mieszkaniowa wspiera zarówno u ytkowanie istniej cego zasobu 

mieszkaniowego, jak i inwestycje mieszkaniowe13. Oddzia ywanie pa stwa w zakresie 

ytkowania mieszka  przez okre lon  grup  ludno ci ma wp yn  na popraw  stanu 

techniczno-u ytkowego istniej cych nieruchomo ci. Natomiast interwencja pa stwa  

w sektorze mieszkaniowym, poprzez instrument, jakim jest spo eczne budownictwo 

mieszkaniowe, powinna przyczyni  si  do zwi kszenia dost pno ci zasobu mieszkaniowego 

dla grup wra liwych.  

W tym miejscu wydaje si  niezb dne przybli enie form spo ecznego budownictwa 

mieszkaniowego. Ze wzgl du na fakt, i  w spo ecznej formie budownictwa wyst puje 

ograniczony dost p do zasobów w wyniku zastosowania regu  alokacji rodków publicznych, 

obejmuje ono przede wszystkim t  cz  gospodarstw domowych, która ma trudno ci  

(z ró nych wzgl dów) w znalezieniu mieszka  (zakwaterowania) na zasadach rynkowych14. 

Zatem poj cie spo ecznego budownictwa mieszkaniowego nie jest ograniczone co do formy 

zasobu mieszkaniowego. Cech  wyró niaj  jest przede wszystkim wsparcie publiczne 

skierowane do okre lonych inwestorów, najcz ciej w postaci subsydiów mieszkaniowych15. 

Niemniej jednak do powszechnych form spo ecznego budownictwa zalicza si  przede 

wszystkim budownictwo przeznaczone na wynajem, w szczególno ci budownictwo 

komunalne oraz spo eczne budownictwo czynszowe. Budownictwo komunalne realizowane 

jest w ca ci ze rodków pa stwowych i jest to g ównie budownictwo o charakterze 

socjalnym, interwencyjnym lub zaspokajaj cym potrzeby mieszkaniowe gospodarstw 

domowych o niskich dochodach. Budownictwo spo eczne czynszowe jest realizowane  

przez organizacje dzia aj ce na zasadzie non profit, cz sto stanowi ce w asno  w adz 

                                                
13 V. Hlavaèova, Funding the housing construction in the Slovak Republic, w: Housing Finance in Transition 
Economies, OECD 2002, s. 142. 
14 Definicja wed ug CECODHAS. ród o: Social Housing in the UNECE Region, op. cit., s. 3. 
15 Spo eczne budownictwo mieszkaniowe nie jest ograniczone jedynie do tworzenia mieszka  przeznaczonych 
na wynajem, ale tak e mo e zosta  realizowane poprzez budow  mieszka  na w asno . Zob.: Report of the 
Workshop on Social Housing, Social Housing in the UNECE Region, w: Social Housing in the UNECE Region, 
United Nations Economic Commission For Europe, Committee On Human Settlements, Workshop on Social 
Housing, Praga, 19-20 III 2003 r., s. 141. 
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lokalnych, z wykorzystaniem subsydiów pa stwowych. Dost p do zasobu mieszkaniowego 

mo e by  ograniczony jedynie dla okre lonej grupy docelowej.  

Mieszkania powsta e w ramach budownictwa komunalnego identyfikuje si ,  

w szczególno ci w krajach transformacji gospodarczej, z zasobem o niskim standardzie, 

po onym cz sto w strefach peryferyjnych miast i zamieszka ym niemal wy cznie  

przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Tworzenie osiedli s abej jako ci, 

zamieszkiwanych przez okre lon  grup  osób mo e spowodowa  napi cia spo eczne w danej 

miejscowo ci, efekt wykluczenia spo ecznego, wzrost przest pczo ci, degradacje dzielnic 

miejskich. Powy sze rozwa ania stanowi  silny argument na rzecz rozszerzenia 

oddzia ywania spo ecznej polityki mieszkaniowej na inne formy budownictwa 

mieszkaniowego oraz d enia do komplementarno ci programów mieszkaniowych  

z interwencj  przeprowadzan  w ramach polityki gospodarczej, spo ecznej i przestrzennej.  

Interwencja pa stwa w ramach spo ecznej polityki mieszkaniowej mo e dotyczy  

tak e prywatnego budownictwa przeznaczonego na wynajem lub na sprzeda   

oraz budownictwa spó dzielczego.16 Pa stwo, nie posiadaj c dostatecznych rodków 

finansowych na zrealizowanie wi zki celów, poszukuje sposobów na coraz szersze w czenie 

sektora prywatnego w dostarczenie i wspó finansowanie spo ecznego budownictwa 

mieszkaniowego. W tym wzgl dzie zasadnicz  kwesti  jest zakres i warunki partycypacji 

inwestorów w inwestycjach spo ecznych.  

4. Tendencje polityki mieszkaniowej w pa stwach Unii Europejskiej  
Po II Wojnie wiatowej polityka mieszkaniowa w krajach europejskich przechodzi a 

przez ró ne etapy rozwoju, co mia o wyra ne konsekwencje dla budownictwa spo ecznego. 

W latach 40-tych XX w. priorytetem polityki pa stwa sta a si  odbudowa zniszcze  

wojennych, która utrwali a podstawowe struktury organizacyjne i finansowe mieszkalnictwa 

wraz z kontrol  czynszów w budownictwie przeznaczonym na wynajem. W latach 50-tych  

i 60-tych kluczow  rol  odgrywa y inwestycje skierowane w spo eczne budownictwo 

mieszkaniowe. Instytucje zaanga owane w ten proces by y bardzo zró nicowane: od w adz 

lokalnych w Wielkiej Brytanii, poprzez zwi zki mieszkaniowe w Holandii, przedsi biorstwa 

komunalne w Szwecji, a  po specjalistyczne publiczno-prywatne organizacje, tzw. HLM,  

we Francji. W latach 70-tych i 80-tych nast pi  proces deregulacji, prywatyzacji i zwi kszenia 

udzia u prywatnego sektora w budownictwie mieszkaniowym. W polityce mieszkaniowej 
                                                

16 Budownictwo spó dzielcze jest realizowane przez spó dzielnie mieszkaniowe, z przeznaczeniem dla osób 
cych cz onkami tych spó dzielni. Natomiast budownictwo przeznaczone na sprzeda  lub wynajem jest 

realizowane w celu osi gni cia zysku przez ró nych inwestorów. 
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zmieniony zosta  kierunek oddzia ywania z budownictwa spo ecznego przeznaczonego  

na wynajem na budownictwo indywidualne, w asno ciowe. Proces integracji gospodarczej  

w ramach Unii Europejskiej przyczynia si  do powolnej zmiany polityki mieszkaniowej 

poszczególnych pa stw w szczególno ci w zakresie finansowania mieszkalnictwa,  

chocia  nie jest ona cz ci  tzw. polityk wspólnotowych17. Integracja europejska powoduje 

stopniow  konwergencj  systemów finansowania mieszkalnictwa, tworz c coraz bardziej 

jednolite otoczenie ekonomiczne i prawne. Proces ten nie jest jednak na tyle silny,  

aby zlikwidowa  zasadnicze ró nice w systemach mieszkaniowych18. 

Za g ówne tendencje w polityce mieszkaniowej w krajach Unii Europejskiej mo na 

uzna : a) stopniowe wycofywanie subsydiów poda owych na rzecz subsydiów popytowych, 

b) promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, c) d enie do ujednolicenia zasad 

regulacji i wsparcia pa stwa wzgl dem modeli rynkowego podsystemu finansowania 

mieszkalnictwa, co prowadzi do utraty dominacji modeli specjalistycznych instytucji 

finansowych na rzecz modelu bankowo ci uniwersalnej. Nale y podkre li , i  przedstawione 

tendencje prowadzonych polityk mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej to w zasadzie 

jedyne wspólne elementy bardzo zró nicowanych narodowych systemów mieszkaniowych19.  

5. Zarys spo ecznej polityki mieszkaniowej w krajach Unii Europejskiej 

W tabeli 2 scharakteryzowane zosta o spo eczne budownictwo mieszkaniowe  

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Uniwersalne podej cie do polityki 

mieszkaniowej pozosta o jedynie w Szwecji, gdzie nie wyodr bniono grup docelowych.  

W krajach Wspólnoty dominuje budownictwo spo eczne przeznaczone dla precyzyjnie 

dobranych grup docelowych. Nale y zwróci  uwag , i  w niemal wszystkich pa stwach 

stosowane s  instrumenty spo ecznej polityki mieszkaniowej, takie jak: subsydia 

mieszkaniowe, po yczki pa stwowe, subsydia odsetkowe czy gwarancje udzielane przez 

adze publiczne. Natomiast zarz dzanie spo ecznym zasobem mieszkaniowym  

jest ju  w wi kszo ci pa stw przekazywane instytucjom prywatnym lub organizacjom  

non-profit.  

                                                
17 Zob.  P.  Lis,  Konsekwencje cz onkostwa w Unii Europejskiej dla rynkowego finansowania mieszkalnictwa w 
Polsce, w: M. Klamut, E. Szostak, Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy 
rozwoju, Tom 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Nr 1071, 
Wroc aw 2005, s. 337-351. 
18 Zob. P. Lis, Korzy ci i koszty integracji rynków kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej - zarys 
problematyki, w: „Polityka Gospodarcza” 2006, nr 13, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa, s. 145-160.  
19 J. Hegedüs, N. Teller, Housing subsidies supporting low-income household (A review of international 
experiences), Metropolitan Research Institute, September 2004, s. 4. Por. Structural Factors in the EU Housing 
Markets, European Central Bank, III 2003 r., s. 38. 
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Tabela 2. Spo eczne budownictwo mieszkaniowe w krajach Unii Europejskiej20 

Kraj 
/Kryteria 

Wsparcie 
publiczne 

budownictwa 
spo ecznego 

Wsparcie 
publiczne 

zarz dzania 
zasobem 

Kontrola 
czynszów 

Alokacja 
poprzez 
grupy 

docelowe 

Ochrona 
lokatorów 

wi ksza ni  w 
budownictwie 

prywatnym 

Brak 
partycypacji 
lokatorów w 

kosztach 
budowy 

Rozwi zanie 
umowy po 
wyj ciu z 

grupy 
docelowej 

Austria + - + + + - + 
Belgia + + + + + + + 
Francja + + + + + + - 
Holandia + - + + - + - 
Luksemburg + - + + - + + 
Niemcy + - + + - + - 
Dania + - + + + + - 
Finlandia + - + + +/- + - 
Szwecja + - + - - + - 
Grecja - - - - - - - 
Hiszpania + +/- + + + + + 
Portugalia + + + + + + - 
Irlandia + + + + + + - 
Czechy + + + + - - - 
Polska + - + + + + - 
Estonia + - - + + + - 
Litwa + - - + + + - 

otwa - - + + + + + 
owacja + - + + - + - 
owenia + - + + - + + 

gry + + + + + - - 
Cypr + + - + - - - 
Malta + + + + + + - 
 
Obja nienia: + zgodno , - niezgodno  z podanym kryterium oceny. Brak danych dla W och i Wielkiej 
Brytanii.  

Ochrona lokatorów w spo ecznym budownictwie mieszkaniowym jest zwykle 

silniejsza ni  w budownictwie prywatnym przeznaczonym na wynajem. Powoduje to, zgodnie 

z koncepcj  J. Kemeny21, sprowadzenie budownictwa spo ecznego do marginalnej roli 

dostawcy zasobu mieszkaniowego dla najbiedniejszej cz ci spo ecze stwa. W modelu 

unitarnym reprezentowanym m.in. przez takie kraje jak: Holandia, Niemcy, Szwecja, 

spo eczne, publiczne budownictwo czynszowe konkuruje z prywatnym budownictwem 

przeznaczonym na wynajem. Sytuacja ta prowadzi do wysokiego udzia u mieszka  

czynszowych w zasobie ogó em. 

                                                
20 ród o: Housing Statistics in the European Union 2004, National Board of Housing, Building and Planning, 
Sweden, Ministry of Regional Development of the Czech Republic, Boverket 2005, s. 84. 
21 J. Kemeny, Comparative rental systems: from implicit Anglo-Saxon model to a theory of change, Working 
Paper,  Swedish  Institute  of  Building  Research,  Gavle,  1993.  Por.  J.  Kemeny,  Theories of power in Esping - 
Andersen`s , Three Worlds of Welfare Capitalism, “Journal of European Social Policy” 1995, 5 (2), s. 163-178. 
Prace badawcze nad modelami systemów mieszkaniowych J. Kemeny zapocz tkowa  w 1981 r., publikuj c The 
Myth of Home Ownership: Public versus Private Choices in Housing Tenure, London, Routledge, 1981 r. 
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6. Podsumowanie  

Jak si  wydaje, podstaw  wyodr bnienia spo ecznej polityki mieszkaniowej z ca ego 

obszaru oddzia ywania pa stwa na mieszkalnictwo jest zastosowanie podej cia selektywnego. 

W tym podej ciu zasady dostarczenia mieszka  gospodarstwom domowym zostaj  

rozdzielone na dwie cz ci. Obejmuj  one regu y wolnorynkowe, bez interwencji pa stwa  

i regu y protekcjonistyczne zawieraj ce instrumenty wsparcia. Ta druga cz  tworzy 

podstawy spo ecznej polityki mieszkaniowej. 

Celem podstawowym spo ecznej polityki mieszkaniowej jest wspieranie  

tych gospodarstw domowych, które nie s  zdolne do nabycia/najmu mieszka  na zasadach 

rynkowych. Ponadto polityka ta powinna d  do zapewnienia integracji spo ecznej  

oraz do spowolnienia procesu dekapitalizacji zasobu mieszkaniowego b cego  

w u ytkowaniu gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

adze centralne powinny tworzy  ogólne ramy prowadzenia spo ecznej polityki 

mieszkaniowej, natomiast w adze lokalne, które zwykle lepiej rozpoznaj  potrzeby 

mieszkaniowe spo eczno ci lokalnej, powinny realizowa  konkretne programy mieszkaniowe. 

Do kluczowych zada  spo ecznej polityki mieszkaniowej, od których zale y 

powodzenie wdra anych programów mieszkaniowych, nale y zaliczy  okre lenie zasad 

alokacji i dost pu do zasobu mieszkaniowego, oszacowanie zdolno ci gospodarstw 

domowych do nabycia/najmu mieszka  w budownictwie spo ecznym oraz ustalenie zakresu 

ochrony prawnej lokatorów i w cicieli mieszka . 

Charakterystyka polityki mieszkaniowej i budownictwa spo ecznego  

w Unii Europejskiej wskazuje, i  spo eczna polityka mieszkaniowa b dzie coraz precyzyjniej 

definiowa a grupy docelowe, aby wykorzysta  w pe ni rodki publiczne. Nale y jednak 

podkre li , i  zasadnicz  rol  w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 

domowych b dzie odgrywa  mechanizm rynkowy. 
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