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WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski

Aktualne wyzwania dotyczące potrzeb mieszkaniowych – wcześniej definiowanych  

i powstałych w wyniku rekordowego napływu uchodźców – tworzą niebagatelną ko-

nieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych. Możliwość amortyzowania naj-

większych szoków popytowych przez rynek najmu i ogółem w ramach prywatnych za-

sobów mieszkaniowych okazuje się duża, ale nie sposób prognozować, jak długo może 

potrwać sytuacja społecznej mobilizacji i odstępowania od reguł rynkowych. Należy 

jak najszybciej wdrożyć działania zapobiegające eskalacji napięć i przeciwdziałające za-

chowaniom na granicy prawa.

Narzędzia pozwalające stabilizować sytuację mieszkańców w bardzo różnych zaso-

bach i na podstawie rożnych tytułów prawnych powinny być jak najszybciej opraco-

wane – dobrym odniesieniem może być cały system dodatków mieszkaniowych, ale 

jest on niewystarczający w okresie wymagającym raczej zarządzania kryzysowego. Ze 

względu na presję czasu i okoliczności konieczne jest budowanie rozwiązań uzupeł-

niających dla tych, które już istnieją w naszym systemie prawnym i opieki społecznej  

– a są skierowane do konkretnych grup oraz przetestowane w działaniu, więc wyko-

nalne technicznie. Dlatego też w niniejszym opracowaniu zaproponowano przejściowy 

system świadczeń mieszkaniowych wzorowanych na tych obowiązujących dla żołnie-

rzy zawodowych i znaczącą modyfikację samych dodatków mieszkaniowych w dłuż-

szym terminie, z wykorzystaniem opcji wypracowanych w czasie pandemii, a dotyczą-

cych zautomatyzowanej obsługi wniosków i świadczeń.

Mieszkalnictwo i rozwiązywanie problemów w tej dziedzinie wymaga dobrego pla-

nowania, a w obecnej sytuacji również szybkiego wdrażania zmian i rozwiązań, które 

będą jednak powiązane z funkcjonującymi już narzędziami i systemami.



Rekomendacje

 ♦ Świadczenie mieszkaniowe, którego utworzenie pozwoli na uzy-

skanie wsparcia w ponoszeniu kosztu zapewnienia dachu nad gło-

wą uchodźcom w czasie (z reguły 3 do 6 miesięcy), kiedy ze względu 

na brak udokumentowanego pobytu i historii dochodów nie można 

ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Celowe świadczenie przeka-

zywane bezgotówkowo będzie znaczącym wsparciem obniżającym 

koszt zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w okresie poszukiwania 

pracy (czynsz najmu, opłaty za media itp.). Świadczenie mieszkanio-

we powinno wesprzeć stabilizację rynkowych umów najmu i sprzy-

jać zmniejszeniu obaw osób, które nie zdecydowały się jeszcze na wy-

najęcie mieszkania uchodźcom. Narzędzie to należy uruchomić pilnie,  

a obsługiwać w sposób zautomatyzowany i centralnie, analogicznie 

jak 500+, poprzez ZUS.

 ♦ Średniookresowo rekomendowane jest upowszechnienie w gminach 

społecznych agencji najmu. Do tego celu potrzebny jest fundusz dla 

gmin służący powoływaniu takich instytucji, a także wiedza i szko-

lenia. SAN-y mogłyby najmować od jednostek sektora publicznego 

i przedsiębiorstw państwowych nieruchomości, szczególnie miesz-

kaniowe, i wynajmować je dalej uchodźcom oraz innym osobom po-

trzebującym wsparcia mieszkaniowego czy innych usług społecznych. 

W szczególnych przypadkach SAN-y mogłyby przejmować na siebie 

umowy najmu osób, którym może zagrażać eksmisja z mieszkań pry-

watnych, a także „uruchamiać” lokale mieszkalne, których właściciel 

boi się wynajmować – np. w związku z wcześniejszymi doświadcze-

niami.

 ♦ Długoterminowo istnieje konieczność przygotowania sprawiedliwej 

społecznie reformy dodatków mieszkaniowych, efektywnego zarzą-

dzania najmem wszelkich zasobów mieszkaniowych z wykorzysta-

niem SAN-ów i systemowego wsparcia szybkich metod budownictwa 

mieszkaniowego.
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WSTĘP

Polska bez wcześniejszego przygotowania i właściwie bez określonej poli-

tyki mieszkaniowej dotyczącej imigrantów dosłownie z dnia na dzień stała 

się krajem przyjmującym najwięcej uchodźców, napływających w niespo-

tykanym do tej pory, szybkim tempie (por ryc. 1.). Tak gwałtowna zmiana 

sytuacji nie dała czasu na reakcję w postaci budowania i przygotowania 

infrastruktury – w szczególności mieszkaniowej. 

Niezbędne staje się po prostu wykorzystanie tych zasobów, które mamy, 

oraz przystosowanie innych w jak najszybszym tempie i minimalnym na-

kładem pracy. 

Ryc. 1. Liczba osób wyjeżdżających do Polski od 24.02 do 28.03.2022 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNHCR1 

1	 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine	(data	dostępu:	30.03.2022)	
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Ponadto należy pamiętać, że pomimo rosnącego tempa budownictwa 

mieszkaniowego Polska w dalszym ciągu zmaga się z deficytem mieszkań. 

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2019 r. przeciętna liczba izb na osobę wyno-

siła w Polsce 1,1 (por ryc. 2.) przy średniej dla Unii Europejskiej wynoszącej 

1,7. W zestawieniu obejmującym 34 państwa europejskie gorzej wypadły 

tylko: Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra i Albania. Dla porównania 

w Niemczech były to dwie izby na osobę, w Czechach 1,6, a na Słowacji 

1,2. Jednocześnie pod względem wskaźnika nasycenia w mieszkania 

Polska (392 mieszkań na 1000 mieszkańców2) nadal znacząco odbiega  

od średniego poziomu krajów Unii Europejskiej (491 mieszkań na 1000 

mieszkańców3).

Ryc. 2. Przeciętna liczba pokoi na osobę w krajach europejskich w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

2	 	dane	GUS	za	2020	r.	

3	 	dane	Eurostat	za	2019	r.	(brak	danych	ze	wszystkich	państw	członkowskich	w	statystykach	za	2020	r.)
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Zapewnienie dachu nad głową jest jedną z podstawowych potrzeb, na-

leży wziąć również pod uwagę bardzo duże zróżnicowanie form jej zaspo-

kajania: od miejsca do odpoczynku i ogrzania się, poprzez zakwaterowanie 

na krótki czas (kilka dni do miesiąca) potrzebny do odpoczynku i podjęcia 

decyzji co do dalszych działań, uporządkowania dokumentów, aż po miej-

sce zamieszkania na dłużej – co najmniej na kilka miesięcy, rok i więcej. 

Schronienia tymczasowe, centra pomocy już mamy, bardzo wiele z przy-

jeżdzających osób znalazło miejsce do zamieszkania na warunkach rynko-

wych lub udostępnione nieodpłatnie. Wprowadzono pierwsze regulacje 

prawne dotyczące wsparcia finansowego dla osób przyjmujących uchodź-

ców i ogólnie zasad najmu oraz udostępniania mieszkań. Gminy rozpoczy-

nają koordynowanie działań związanych z udostępnianiem prywatnych 

mieszkań i innych miejsc pobytu, ale potrzebne są kolejne kroki i działania, 

żeby wszyscy zaniepokojeni o mieszkanie mieli dostęp do instrumentów 

wsparcia. 

Ryc. 3. Formy zapewniania dachu nad głową



9

Źródło: opracowanie własne

Przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r. obywatele Ukrainy zostali ob-

jęci między innymi systemem pomocy społecznej, czyli np. mają możliwość 

ubiegania się o dodatki mieszkaniowe, ale procedura ta nie ma zastosowa-

nia, jeśli przybysze nie dysponują historią dochodów, a ich sytuacja dra-

stycznie się zmieniła w ostatnich tygodniach. 

Dlatego niniejszy raport zawiera:

 ♦ krótkie podsumowanie obecnego stanu prawnego 

i rzeczywistych sposobów zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych uchodźców 

 ♦ rekomendacje dotyczące instrumentów wspierających ten 
proces, w tym:

 ♦ wypracowania formuły świadczeń mieszkaniowych 

możliwych do uruchomienia natychmiast,

 ♦ wykorzystania dostępnych narzędzi prawnych  

do zabezpieczenia sytuacji uchodźców korzystających 

z rynkowych rozwiązań, 

 ♦ w końcu drobnych zmian systemowych nakierowanych 

na poprawę instrumentów służących do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych w długim terminie.
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DIAGNOZA

Dane o napływających uchodźcach4

Zgodnie z danymi UNHCR w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie tylko od 
24 lutego do 21 marca br. przybyło do Polski niemal 2,1 mln uchodźców. 
Dzienna liczba przekroczeń granicy osiągała poziom ponad 200 tys. osób 

dziennie. Pomimo iż w drugiej połowie marca tempo migracji spadło, to 

w dalszym ciągu do Polski każdego dnia przybywa ponad 30 tysięcy osób5. 

Prognozy dotyczące tego, jak wielu uchodźców wciąż może napływać, 

wskazują, że może to być wielkie wyzwanie dla wszystkich instytucji pań-

stwa i jego mieszkańców. Warto jednocześnie zdać sobie sprawę, że jest to 
dla Polski sytuacja bez precedensu. Z kraju, który nie ma doświadczenia 

w strukturalnym rozwiązywaniu problemów zakwaterowania uchodźców, 

Polska stała się krajem stojącym przed nagłym wyzwaniem zapewnienia 

godziwych warunków dla liczby osób porównywalnej z populacją Warsza-

wy.

15 marca Straż Graniczna podała, że „Od 24 lutego, czyli od początku ro-

syjskiej inwazji w Ukrainie, do Polski przyjechało 1,83 mln osób. Tylko 

wczoraj, 14 marca, funkcjonariusze SG odprawili ponad 71 tys. Uchodź-

ców”.6

4	 	Na	potrzeby	niniejszego	opracowania	przyjęto,	że	jako	uchodźców	określać	będziemy	wszystkie	osoby,	które	
otrzymały	prawo	poprzebywania	na	terenie	Polski	uciekając	przed	wojną	w	Ukrainie	i	których	dotyczą	regulacje	zgodnie	
z	zawartymi	i	znowelizowanymi	zapisami	dokumentu	Ustawa	z	dnia	12	marca	2022	r.	o	pomocy	obywatelom	Ukrainy	w	związ-
ku	z	konfliktem	zbrojnym	na	terytorium	tego	państwa	(eli.gov.pl)	i	szerzej	z	ochroną	tymczasową	zgodną	z	Dyrektywą	Rady	
Europy	2001/55/WE	z	dnia	20	lipca	2001	r.	EUR-Lex	-	32001L0055	-	EN	-	EUR-Lex	(europa.eu)

5	 	Dane	zbierane	przez	UNHCR	i	aktualizowane	codziennie:	Situation	Ukraine	Refugee	Situation	(unhcr.org)

6  https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9931,Pomagamy-uchodzcom-z-Ukrainy.html	(data	dostępu:	
30.03.2022)

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/583/ogl/pol
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/583/ogl/pol
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/583/ogl/pol
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32001L0055
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9931,Pomagamy-uchodzcom-z-Ukrainy.html
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„Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie, od 24 

lutego, do 16 marca br. już ponad 1,9 mln osób 

przekroczyło polsko-ukraińską granicę. Około 94 

procent uchodźców stanowią obywatele Ukrainy, 

powyżej jednego procenta to obywatele Polski, 

a pozostałe pięć i pół procenta to obywatele Unii 

Europejskiej, ale też państw z całego świata (pra-

wie sto różnych obywatelstw)”.7

Napływ uchodźców nieco się zmniejszył w sto-

sunku do poprzednich dni, sytuacja militarna nie 

ulega znaczącym zmianom, ale oznacza to rów-

nież brak możliwości zakończenia działań wo-

jennych i powrotu (lub zatrzymania napływu ko-

lejnych) uchodźców do ich kraju8. Jeśli działania 

wojenne zagrażające ludności cywilnej będą mieć 

miejsce na zachodzie Ukrainy, to możliwe staną 

się zwiększające się migracje, np. osób chwilowo 

mających schronienie we Lwowie. 

7  W	trosce	o	bezpieczeństwo	-	Aktualności	-	Komenda	Główna	Straży	Granicznej	(strazgraniczna.pl)	(data	dostępu:	
30.03.2022)

8	 	Bieżące	analizy	Ośrodka	Studiów	Wschodnich:	https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-15/rosyjski-
-atak-na-ukraine-stan-po-19-dniach	(data	dostępu:	30.03.2022)

Ryc. 4. 
Procentowy udział narodowości prze-

kraczających granice Polski  
w dniach 24.02-16.03.2022

Źródło:
opracowanie własne na bazie  

danych Straży Granicznej

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9943,W-trosce-o-bezpieczenstwo.html
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-15/rosyjski-atak-na-ukraine-stan-po-19-dniach
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-15/rosyjski-atak-na-ukraine-stan-po-19-dniach


12

Sytuacja na rynku najmu  
(przed wojną i obecnie)

Warto zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne nieruchomości miesz-

kaniowych w Polsce: 

Ryc. 5. Cechy nieruchomości mieszkaniowych

Źródło: opracowanie własne
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Ogólnie nieruchomości mieszkaniowe w Polsce były charakteryzowane9 

jako:

 ♦ Przeludnione – duży odsetek gospodarstw domowych 

w mieszkaniach ze zbyt małą liczbą sypialni.

 ♦ O dużym odsetku substandardu – domy i mieszkania bez pod-

stawowych mediów; tutaj wciąż nie zawsze jest uwzględniony 

problem odpowiedniego ogrzewania, sytuacja międzynarodowa 

oraz skokowo rosnące ceny węgla i innych nośników energii, które 

mogą być dla gospodarstw domowych bardzo trudne do pokrycia. 

 ♦ Rozwojowe – w Polsce mamy w porównaniu z krajami Europy Za-

chodniej stosunkowo mniej mieszkań w przeliczeniu na 1000 osób. 

Odzwierciedlone jest to również w liczbie dostępnych do natych-

miastowego wprowadzenia się pustych lokali mieszkalnych.

 ♦ Wymagające nakładów na remonty i poprawę efektywności 
energetycznej – stosunkowo wiele z naszych mieszkań i domów 

zostało zbudowanych więcej niż 50 lat temu, wymagają one więc 

dostosowania w zakresie dostępności, efektywności i nowych 

technologii, w tym szczególnie energooszczędności.

 ♦ W dużych miastach popyt na mieszkania był bardzo duży, czę-

ściowo produkcja deweloperów przechodziła na rynek najmu (za 

sprawą indywidualnych inwestorów), perspektywy dalszego in-

tensywnego rozwoju były jednak stopniowo ograniczane poprzez 

zacieśnianie polityki udzielania kredytów hipotecznych i wzrost ich 

oprocentowania od jesieni 2021 roku.

9	 	Dane	GUS,	EUROSTAT,	najnowsze	podsumowanie	ośrodka	analitycznego	rynkowego:	https://www.pkobp.pl/
centrum-analiz/analizy-sektorowe/puls-nieruchomosci-budownictwo-mieszkaniowe-z-wysokim-potencjalem-wzrostu/	(data	
dostępu:	30.03.2022)

https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/puls-nieruchomosci-budownictwo-mieszkaniowe-z-wysokim-potencjalem-wzrostu/
https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/puls-nieruchomosci-budownictwo-mieszkaniowe-z-wysokim-potencjalem-wzrostu/


Wpływ na dostępność do zasobów mieszkaniowych ma sytuacja na rynku 

najmu, co obrazuje poniższa grafika:

Ryc. 6. Schemat sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce

Źródło: opracowanie własne
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Polski rynek najmu mieszkań10 jest:

 ♦ Zdominowany przez osoby prywatne wynajmujące swoje 

mieszkania nieprofesjonalnie.

 ♦ Najbardziej rozwinięty w największych miastach – w małych 

miejscowościach trudno jest znaleźć mieszkanie na wynajem.

 ♦ Skupiony na mieszkaniach, i to raczej małych mieszkaniach 
– wynajmowano niewiele domów, w większych mieszkaniach 

wynajmowane są pojedynczo pokoje.

 ♦ Kosztowny – czynsze najmu uzależnione są przeważnie od 

średnich płac w danym rejonie, osoba z pensją minimalną może 

sobie pozwolić na najem pokoju (około 600–1200 złotych), najem 

mieszkania to wydatek wyższy. 

 ♦ Dynamicznie rozwijający się – mieszkań na wynajem w ostatnich 

latach przybywało, pandemia lekko zachwiała tym trendem, ale 

nie zatrzymała go całkowicie. 

Po okresie lockdownów na jesieni 2021 r. cały rynek wrócił do stanu 

względnej równowagi, zwiększył się popyt na najem mieszkań, właściciele 

znów zaczęli wystawiać ogłoszenia, a portale odnotowały nawet wzrosty 

czynszów najmu – w stosunku do okresu zajęć zdalnych i dużych ograni-

czeń. 

10	 	W	oparciu	o	dane	Ministerstwa	Finansów,	NBP,	Centrum	AMRON,	opracowanie	zbiorcze	z	2020	roku:	Budowane	
na	wynajem	[RAPORT]	|	publikacje	ThinkCo	

https://thinkco.pl/budowane-na-wynajem-raport/
https://thinkco.pl/budowane-na-wynajem-raport/
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Styczeń z reguły jest czasem znacznie zmniejszonej aktywności na ryn-

ku najmu, niewiele mieszkań jest na niego wprowadzanych ze względu na 

zmianę najemcy, przeważnie wystawiane były mieszkania po remontach 

i oddawane pierwszy raz do użytkowania mieszkania odebrane od dewelo-

perów w roku poprzednim. 

Baza noclegowa

Część mieszkań i innych lokali (np. po usługach w podwórkach kamienic) 

od lat wykorzystywana była na najem na doby (krótkoterminowy, hotelo-

wy) poprzez portale pośredniczące (Airbnb, Booking.com). W czasie pan-

demii ze względu na zanik ruchu turystycznego i biznesowego niektóre 

mieszkania przekształcane były na cele najmu długoterminowego. Znacz-

nie wzrosła również liczba miejsc noclegowych w hotelach w dużych mia-

stach w całej Polsce, a rozproszone zasoby były coraz trudniejsze w obsłu-

dze ze względu na zwiększające się koszty tej obsługi i samego utrzymania 

mieszkań (pensje minimalne, koszty mediów, zlecane usługi typu pranie). 

Dlatego lokale „dla turystów” nie zmniejszają teraz zasobu dostępnego do 

wykorzystania na cele mieszkaniowe.

Obecnie w dużych miastach – które są głównym celem migracji uchodź-

ców – baza noclegowa hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych jest nie-

malże w pełni zajęta. Podobna jest sytuacja noclegowa w strefie do około 

150 km od przejść granicznych. Część osób rezerwowała noclegi jeszcze 

przed przekroczeniem granicy, na kilka dni lub nawet tygodni, dla innych 

takie przejściowe miejsca noclegowe wykupili pracodawcy, przy granicy 
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nocują również wolontariusze i osoby oczekujące na przybyszów Ukrainy. 

Noclegi w hotelach to jednak rozwiązanie tymczasowe, liczone na doby.

Mieszkania przeznaczone na wynajem zostały niemalże w pełni zagospo-

darowane w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia wojny11. Uchodźcy stali 

się najemcami, część mieszkań jest im użyczana nieodpłatnie. Reagując na 

bardzo duże zapotrzebowanie przyspieszono drobne remonty lub właści-

ciele zdecydowali się udostępnić mieszkania do tej pory będące poza ryn-

kiem. 

Wycinki prasowe opisujące aktualną sytuację mieszkaniową.

11	 	Przykładowe	informacje	z	lokalnych	mediów:	https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,28223939,plockie-miesz-
kania-na-wynajem-rozchwytywane-uchodzcy-z-ukrainy.html Lublin.	Pomoc	dla	Ukrainy.	Akcja	‚’Zgłoś	mieszkanie’’	(tokfm.pl) 
PILNIE	potrzebne	miejsca	noclegowe	dla	obywateli	Ukrainy	|	Miasto	Gliwice	(data	dostępu:	30.03.2022)

https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,28223939,plockie-mieszkania-na-wynajem-rozchwytywane-uchodzcy-z-ukrainy.html
https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,28223939,plockie-mieszkania-na-wynajem-rozchwytywane-uchodzcy-z-ukrainy.html
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,182251,28245477,lublin-rusza-akcja-zglos-mieszkanie-czyli-pomoc-dla-ukrainskich.html
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/pilnie-potrzebne-miejsca-noclegowe-dla-obywateli-ukrainy
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Wzrost czynszów

Bardzo duże zapotrzebowanie przekłada się obecnie na wzrost czynszów 

najmu12, zwiększone wymagania wobec najemców, a także niestabilność 

sytuacji sprawiają, że w nielicznych ogłoszeniach wraca zwyczaj określania 

stawki czynszu najmu w euro lub dolarach. Uchodźcy, z powodu nadziei 
na szybkie zakończenie działań wojennych lub ze względu na szczupłe 
zasoby finansowe, chcą podpisywać umowy na krótko: miesiąc, kilka mie-

sięcy. Rok to dla nich już często zbyt długi termin, jeśli umowa nie zawie-

ra zapisów pozwalających na jej skrócenie. Właściciele również oceniają 
swoje ryzyko związane z wynajmowaniem mieszkań rodzinom, a naj-
częściej kobietom z dziećmi, które nie posiadają stałego źródła dochodu 

i mają obowiązki dotyczące opieki. Zasady wsparcia są niejasne, przez co 

część osób udostępniających miejsca noclegowe dla uchodźców w pierw-

szych tygodniach wojny, teraz rezygnuje, pozostawiając gminy lub samych 

uchodźców przed koniecznością znalezienia zastępczego lokum. Niestabil-

ność sytuacji uchodźców i nieprzewidywalność w perspektywie nawet 2–3 

miesięcy mogą wywoływać napięcia pomiędzy osobami udostępniającymi 

mieszkania i domy (na dowolnych zasadach) a osobami zamieszkującymi.  

12 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ceny-najmu-wystrzelily-wystarczyly-dwa-tygodnie-by-przebic-ubie-
gly-rok/6wc64d4		(businessinsider.com.pl)	(data	dostępu:	30.03.2022)

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ceny-najmu-wystrzelily-wystarczyly-dwa-tygodnie-by-przebic-ubiegly-rok/6wc64d4  
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ceny-najmu-wystrzelily-wystarczyly-dwa-tygodnie-by-przebic-ubiegly-rok/6wc64d4  
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                 13

              14 

13  https://twitter.com/PKO_Research/status/1503680475046596610	(data	dostępu:	30.03.2022)

14  https://twitter.com/PKO_Research/status/1503675087144329219	(data	dostępu:	30.03.2022)

https://twitter.com/PKO_Research/status/1503680475046596610
https://twitter.com/PKO_Research/status/1503675087144329219
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Ryc. 7. Dane o liczbie ogłoszeń o mozliwości wynajęcia mieszkania lub domu  
w serwisach OLX

 Źródło: https://olxdata.azurewebsites.net/olx-data/wszystkie 

https://olxdata.azurewebsites.net/olx-data/wszystkie
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Często przywoływane są jeszcze możliwości wykorzystania pustostanów 
należących do gmin, szczególnie w dużych miastach, gdzie uwagę na takie 

niezamieszkałe lokale zwracają aktywiści i sąsiedzi. Duże miasta mają nie-

wykorzystane zasoby mieszkaniowe, ale też całe listy osób oczekujących 

na mieszkania w stanie technicznym pozwalającym na zasiedlenie. 

Pustostany to z reguły całe budynki w złym stanie technicznym, czę-
sto bez dostępu do mediów i z bardzo kosztownymi sposobami ogrze-
wania (stare piece węglowe lub całkowity brak systemu grzewczego, któ-

ry rodzi konieczność korzystania z elektrycznych grzejników). Mieszkań 

niezamieszkałych, ale w dobrym stanie technicznym i zdatnych do zasie-

dlenia, praktycznie nie ma w zasobach gmin. Badanie IRMiR na zlecenie 

Habitat for Humanity Poland (Jadach-Sepioło i in. 2021) pokazało jednak,  

że w zasobach gmin, spółek Skarbu Państwa i syndyków znajdują się znacz-

ne zasoby nie-mieszkaniowe, z których część może być zaadaptowana  

na cele mieszkaniowe15. 

Uruchomienie tego zasobu wymagałoby przede wszystkim czasu, a tak-
że zmiany bieżących planów finansowych i remontowych oraz znalezie-
nia źródeł finansowania.

15  Wyniki	badania	pustostanów	w	Polsce	przeprowadzonego	przez	IRMiR	|	IRMiR

http://irmir.pl/news/wyniki-z-badania-pustostanow-w-polsce/
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Regulacje w zakresie najmu dla uchodźców

Zakwaterowanie uchodźców, usługi noclegowe, 
najem na doby
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego samorządy w po-

rozumieniu z administracją rządową przygotowują dla przybywających 

miejsca tymczasowego pobytu wraz z wyżywieniem. Są to przeważ-

nie ośrodki turystyczne, hotele i pensjonaty, a także hotele pracownicze. 

Mniejsza część to zaadaptowane na centra masowego pobytu hale spor-

towe i targowe. Zasady współpracy jednak się zmieniają. Początkowe 

stawki w umowach z przedsiębiorcami opiewały na nawet 120 zł za osobę  

za dobę, następnie na szczeblu rządowym zmniejszono je do kwoty 40 

złotych świadczenia dostępnego dla wszystkich, nie tylko na podstawie 

wcześniejszych umów16. Nie wiadomo, na jakich zasadach będą przedłuża-

ne kontrakty z przedsiębiorcami, którzy chcą planować sezon przyjmowa-

nia turystów i gości – Wielkanoc i majowy długi weekend. Sytuacja osób 

zakwaterowanych na podstawie umów jest niejasna. Nie wiadomo, co bę-

dzie z nimi w momencie, kiedy umowy dotyczące korzystania z obiektów 

się zakończą. 

Część migrantów korzysta z ofert hoteli i innych noclegów, rezerwując 

miejsca nawet wcześniej i płacąc za nie z własnych środków. W przypadku 

wynajmowania pokojów, mieszkań i innych lokali lub miejsc na zasadach 

korzystania z usługi (noclegowej, hotelowej, zakwaterowania), płatności 

należy dokonywać z góry i jeśli nie zostanie ona uiszczona, klient będzie po 

16  Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	15	marca	2022	r.	w	sprawie	maksymalnej	wysokości	świadczenia	pienięż-
nego	przysługującego	z	tytułu	zapewnienia	zakwaterowania	i	wyżywienia	obywatelom	Ukrainy	oraz	warunków	przyznawania	
tego	świadczenia	i	przedłużania	jego	wypłaty	(eli.gov.pl)

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/605/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/605/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/605/ogl


prostu pozbawiony możliwości korzystania z noclegu. W praktyce w więk-

szości dużych i małych obiektów hotelowych przestaje wtedy po prostu 

działać karta otwierająca drzwi do pokoju lub lokalu, a za odbiór pozosta-

wionych rzeczy często należy jeszcze dopłacić. 

Działania na rzecz uchodźców prowadzą też przedsiębiorcy,  

np.  Airbnb.org – Przyjmij uchodźców z Ukrainy, Fundacja Leny Grochowskiej.

https://pl.airbnb.org/help-ukraine
https://fundacjalenygrochowskiej.pl/Podstrony/Pomoc-dla-Ukrainy,412
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Najem, użyczenie i inne formy udostępniania 
lokali na cele mieszkaniowe
Dla osób posiadających nieruchomość mieszkalną lub jej część możliwe 

są co najmniej trzy formy jej udostępnienia: umowa najmu z odmianami, 

umowa użyczenia (obie w formach pisemnej i ustnej) oraz przywoływana 

przez fachowców instytucja prekarium, czyli bardzo prosta, bezumowna 

gościna opierająca się na dobrej woli stron, najczęściej współzamieszkują-

cych. W mediach jest znów wiele informacji, jaką formę najlepiej wybrać, 

żeby była jak najbardziej bezpieczna dla właścicieli mieszkań – pozwalała 

na odzyskanie mieszkania w sytuacji, kiedy osoba je zamieszkująca nie wy-

wiązuje się z uzgodnionych warunków, a właściciel jest zmuszony do po-

krywania wszelkich opłat związanych z nieruchomością. 

Ryc. 8. Formy udostępniania lokalu

Źródło: opracowanie własne
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Problem z poszukiwaniem „bezpiecznej” umowy wynika z silnej ochro-
ny lokatorów w polskim systemie prawnym17, dodatkowo wzmocnionej 

przepisami zakazującymi eksmisji ze względu na pandemię COVID-1918,19. 

Procedury związane z wypowiadaniem umów, a następnie odzyskiwaniem 

władania nad mieszkaniem mogą trwać nawet kilka lat. 

Umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego w obecnej formie, 

z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniem do opróżnie-

nia i wydania lokalu w formie aktu notarialnego, pozwalają w przypadku 

problemów przejść od razu do uzyskania klauzuli wykonalności na takim 

akcie i przekazać sprawę do komornika. Nie toczy się przeważnie w takich 

przypadkach postępowanie sądowe, które może być bardzo długotrwałe, 

a dodatkowo przepisy dotyczące przedawnienia w sprawach cywilnych nie 

dają dużych możliwości odzyskania zadłużenia. Umowa użyczenia nie wy-

łącza przepisów o ochronie lokatorów, a przywoływana wcześniej insty-

tucja prekarium20, opierająca się na zwyczajowej gościnności przy braku 

umowy pomiędzy stronami, ma pozwolić na ich ominięcie.

17  Ustawa	z	dnia	21	czerwca	2001	r.	o	ochronie	praw	lokatorów,	mieszkaniowym	zasobie	gminy	i	o	zmianie	Kodeksu	
cywilnego.	(eli.gov.pl)

18	 	Art.	15zzu	Ustawa	z	dnia	2	marca	2020	r.	o	szczególnych	rozwiązaniach	związanych	z	zapobieganiem,	przeciwdzia-
łaniem	i	zwalczaniem	COVID-19,	innych	chorób	zakaźnych	oraz	wywołanych	nimi	sytuacji	kryzysowych	(eli.gov.pl)

19  Zakaz	eksmisji	-	wystąpienie	RPO	(prawo.pl)

20	 	Opisywana	instytucja	pochodzi	z	prawa	rzymskiego,	opis:	Książak	P.,	2007,	Precarium	w	prawie	polskim,	Rejent,	
2(190).	

https://eli.gov.pl/eli/DU/2001/733/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2001/733/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/374/ogl/pol
https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/374/ogl/pol
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zakaz-eksmisji-wystapienie-rpo,514123.html
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Wprowadzone ostatnio zmiany w prawie
W ustawie dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy21 wprowadzono kilka 

zmian, które miały nieco ułatwić wynajmowanie im mieszkań i domów (np. 

brak konieczności wskazania miejsca do wyprowadzki przy umowie naj-

mu okazjonalnego22), ale jednocześnie zaostrzono przepisy Kodeksu kar-

nego, które wprowadzono w związku ze sprawami „czyścicieli kamienic”23. 

Wprowadza to kolejne komplikacje do prawa regulującego najem i ochro-

nę lokatorów oraz wyodrębnia kategorię najemców „mniej chronioną”24, 

ale ogólnie, ze względu na inne przepisy, nie wiadomo dokładnie, jak moż-

na te nowe udogodnienia wykorzystać. 

Wciąż są to ułatwienia dla specjalistów, natomiast osoby prywatne, bez 
wykształcenia powiązanego z zarządzaniem nieruchomościami lub pra-
wem, nie są sobie w stanie samodzielnie poradzić ze wszystkimi zmiana-
mi regulacji i zasad. 

Problem ze wskazaniem miejsca do wyprowadzki (dotyczący umów najmu 

okazjonalnego, dla właścicieli będących nieprofesjonalnymi wynajmujący-

mi) już wcześniej był sygnalizowany, bo imigranci w ostatnich latach zaczęli 

stanowić coraz większy odsetek najemców. Takie wskazanie miejsca stało 

się usługą rynkową, zniesienie tego obowiązku może jedynie przyspieszyć 

procedurę podpisania umowy najmu (jeden etap i dokument mniej).

Większość uchodźców z Ukrainy to – według dostępnych obserwacji – ko-

biety z dziećmi, rodziny i osoby starsze, czasem ze zwierzętami. Wcześniej 

właściciele preferowali zawieranie umów z osobami pracującymi, najlepiej 

spoza tzw. „katalogu” z ustawy o ochronie praw lokatorów (samotni ro-

21  Ustawa	z	dnia	12	marca	2022	r.	o	pomocy	obywatelom	Ukrainy	w	związku	z	konfliktem	zbrojnym	na	terytorium	
tego	państwa	(eli.gov.pl)	

22	 	Art.	69	wskazanej	ustawy

23	 	Art.	72	ust.	1	wskazanej	ustawy	

24	 	Art.	68	wyłącza	przepisy	dotyczące	ochrony	przed	eksmisją	z	ustawy	o	ochronie	praw	lokatorów	i	z	tzw.	Ustawy	
Covidowej.	

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/583/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/583/ogl
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dzice, nieletni, bezrobotni, starsi i in.), rynek najmu nie posiada oferty dla 

rodzin – nie mamy nawet w zasobie wielu mieszkań większych niż trzypo-

kojowe. To niedopasowanie obecnego popytu i oferty najmu wraz z pre-

ferencjami właścicieli może wkrótce przekształcić się w liczne problemy 

lokalne25 – do rozwiązania przez gminy.

Wciąż niewielu właścicieli mieszkań na wynajem ma świadomość, że je-
śli rzeczywiście wynajmie mieszkanie samotnej matce, bez pracy i z oso-
bami małoletnimi lub starszymi rodzicami pod opieką, to obowiązujące 
przepisy dość prosto pozwalają przenieść obowiązek zapewnienia takiej 
rodzinie dachu nad głową na gminę26 – najczęściej najpierw w formie 
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Objęcie uchodź-

ców spełniających określone warunki świadczeniami i prawami do pomo-

cy społecznej może oznaczać, że w przypadku problemów z płatnościami 

i prób eksmisji obowiązek dostarczenia (lub sfinansowania) dachu nad gło-

wą dla takich rodzin spadnie bezpośrednio na gminy i ich budżety lokalne. 

Trudno określić horyzont czasowy: czy problem pojawi się po upływie  

6 miesięcy czy później, jak duży odsetek umów najmu będzie wypowiada-

nych z powodu braku płatności, czy znów znajdą się inne sposoby i spo-

łeczne zasoby zażegnania problemów – na pewno trzeba przewidywać 

rosnące problemy z samodzielnym zapewnieniem sobie mieszkania przez 

uchodźców i pojawianie się konfliktów dotyczących regulowania bieżą-

cych płatności.

25  Mieszkania	dla	uchodźców.	Rząd	lekceważy	problem	(wyborcza.biz)	(data	dostępu:	30.03.2022)

26	 	Art.	14	ust.	4	Ustawy	o	ochronie	praw	lokatorów	–	tzw.	katalog	osób,	wobec	których	sąd	nie	może	orzec	o	braku	
uprawnienia	do	zawarcia	umowy	najmu	socjalnego	lokalu.	Obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	
2	grudnia	2021	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	ochronie	praw	lokatorów,	mieszkaniowym	zasobie	gminy	
i	o	zmianie	Kodeksu	cywilnego	(eli.gov.pl)

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28231850,nie-ma-jeszcze-u-nas-otoczonych-murem-obozow-dla-uchodzcow-ale.html
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/172/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/172/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/172/ogl
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PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

I. Świadczenie mieszkaniowe

Świadczenie mieszkaniowe wypłacane wnioskującemu o określonym sta-

tusie (zgodnie z definicją z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy...) i prze-

znaczone na pokrycie wydatków mieszkaniowych mogłoby znacząco 
uspokoić nastroje obu zaangażowanych stron: mieszkańców i właścicieli 
użyczanych lub wynajmowanych nieruchomości. 

Takie środki finansowe powinny zostać stosunkowo szybko uruchomio-

ne i poprzez wypracowany przy okazji 500+ system ZUS dystrybuowa-

ne. Jednocześnie należy podkreślić, że powinno to być świadczenie przej-

ściowe i ograniczone w czasie, do momentu możliwości uzyskania dodatku 

mieszkaniowego na warunkach obowiązujących w danej gminie. 

Świadczenie mieszkaniowe a dodatek 
mieszkaniowy 
Uzyskanie dodatku mieszkaniowego wymaga udokumentowania sytu-
acji mieszkaniowej i dochodowej za minimum 3 miesiące poprzedzają-
ce złożenie wniosku. Ukraińcy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego, 

zostali objęci systemem pomocy, mają nadawane numery PESEL i dostęp 

do ePUAP – można to wykorzystać do składania w formie elektronicznej 

wniosków o 500+ i inne, podobnie wystandaryzowane świadczenia.
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Ubieganie się o dodatek mieszkaniowy na obecnych zasadach będzie moż-

liwe dopiero po co najmniej kwartale zamieszkiwania w Polsce. Uzasadnio-

ne wydaje się zautomatyzowane rozpatrywanie wniosków, a wobec nagłe-

go i pilnego charakteru niezbędnej pomocy mieszkaniowej w tym zakresie, 

a przekraczającej możliwości administracyjne gmin, finansowanie takiego 

świadczenia z budżetu centralnego – inaczej niż w przypadku obecnych 

zasad dotyczących dodatków mieszkaniowych.  

Ryc. 9. Procedura ubiegania się o świadczenie mieszkaniowe

Źródło: opracowanie własne
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Proponowana procedura

1. Tytuł prawny do lokalu – nieobligatoryjnie.

• Z wymienionych powyżej form władania lokalem najbardziej wskazane do 
wykorzystania są najem i użyczenie, ustanawiane zawieraną na piśmie 
umową, która jako tytuł prawny do lokalu pozwala na dalsze samodzielne 
działania najemcy/biorącego w użyczenie związane z daną nieruchomością. 

• Umowa powinna zawierać dokładne wskazanie stron i osób mających 
prawo do zamieszkiwania w danym lokalu (numery PESEL, ewentualnie 
numery paszportu), dokładny adres nieruchomości, czas trwania najmu/
użyczenia – zalecany czas określony, jasno opisane płatności – związane 
z utrzymaniem mieszkania lub czynszem najmu, wskazanie konta do płat-
ności.

2. Zameldowanie się w lokalu – obligatoryjne!

• Na podstawie umowy najmu/użyczenia można (składając wniosek elektro-
nicznie) zameldować się w lokalu, którego dotyczy umowa. Niezbędne jest 
wskazanie w umowie wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących, nie 
tylko jednego, głównego najemcy, aby można było te osoby zameldować 
na podstawie takiego dokumentu. Jeśli strony nie zawarły pisemnej umo-
wy, a jedynie ustną, zameldowania osób zamieszkujących można dokonać 
w ramach osobistej wizyty w urzędzie, gdzie właściciel składa urzędnikowi 
oświadczenie woli zameldowania wskazanych osób. 

• Wnioski o zameldowanie są obsługiwane lokalnie, można je złożyć drogą 
elektroniczną, czas obsługi nie przekraczał dotychczas 7 dni (wraz z ewen-
tualnymi wyjaśnieniami).  

• Zameldowanie będzie utrudnione, jeśli umowa najmu/użyczenia nie będzie 
podpisana z właścicielem, ale z dowolnym podmiotem pośredniczącym 
(fundacją, firmą zarządzającą, pracodawcą najmującym lokal dla pracowni-
ka itp.). Wówczas do zameldowania potrzebne będą dodatkowe dokumen-
ty dotyczące tytułu prawnego do władania lokalem. 

• Dane z meldunków to istotna informacja dla gmin i innych służb (rów-
nież istotna statystycznie) o miejscu pobytu osób uciekających z Ukrainy  
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do Polski. Do ustalenia, czy w momencie zameldowania będzie potwierdza-
ny status osoby uprawnionej (zgodnie z definicjami przyjętymi dla wypłaty 
świadczenia mieszkaniowego lub w specustawie – osoby, która przybyła  
w określonym czasie i w określony sposób do Polski). 

• Zameldowanie jest możliwe pod dowolnym wskazanym adresem27, a jeśli 
nie jest to według rejestrów gminy lokal mieszkalny, można wnioskować 
o zameldowanie w trybie administracyjnym. Warunek zameldowania jest 
możliwy do spełnienia bez względu na rodzaj lokalu.

3. Złożenie wniosku o świadczenie mieszkaniowe  
 elektronicznie.

• Wniosek o świadczenie mieszkaniowe, odpowiednio ustandaryzowany, po-
winien być zgłaszany przez najemcę/osobę uprawnioną poprzez systemy 
elektroniczne i obsługiwany, podobnie jak wnioski dotyczące świadczeń 
dla dzieci (500+, wyprawka), przez systemy ZUS, a świadczenie powinno 
trafiać bezgotówkowo na wskazany numer konta.

4. Weryfikacja – automatycznie.

• Niezbędne: potwierdzenie zameldowania się osób wnioskujących w naj-
mowanym mieszkaniu. Może to służyć jako mechanizm zabezpieczający 
przed wielokrotnym wynajęciem tej samej nieruchomości i wyłudzeniami. 

• Warunkowo: potwierdzenie zatrudnienia, jeśli wysokość dochodu będzie 
warunkiem uznawania/odrzucania wniosków.

• Część wniosków może wymagać weryfikacji załączonych dokumentów (do 
podwyższonej stawki świadczenia – opis poniżej).

• Możliwe dodatkowo: utworzenie baz danych do przetwarzania innych in-
formacji, np. rejestru mieszkań udostępnianych osobom z Ukrainy – na 
podstawie adresów, lustro czynszowe – jeśli będą przetwarzane dane 
o stawkach czynszu najmu.

27	 Na	przykład	orzeczenie	sądu	pozwalające	zameldować	się	w	garażu:	IV	SA/Wa	1247/13	-	Wyrok	WSA	w	Warszawie	
z	2014-01-28	(orzeczenia-nsa.pl)
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5.Wypłata świadczenia – bezgotówkowo.

• Wypłata na wskazane konto byłaby uruchamiana po przetworzeniu wnio-
sku i potwierdzeniu zameldowania (i ewentualnie spełniania dodatkowych 
warunków).

• Dwa warianty: wypłata bezpośrednio na konto osoby wnioskującej lub 
wypłata na konto osoby udostępniającej mieszkanie na podstawie dowol-
nego tytułu.

• Wypłata świadczenia wyłącznie wnioskodawcy ułatwi proces, kwo-
ty przekazywane dalej z tytułu czynszów najmu mieszkania będą pod-
legać opodatkowaniu na obowiązujących w tym zakresie zasadach, 
opłacanie rachunków za media również może być po stronie miesz-
kańca. W przypadku świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy to oso-
by otrzymujące świadczenie dalej dysponują pieniędzmi.

• Wypłata na konto właściciela nieruchomości wskazane przez 
osobę składającą wniosek. Dodatki mieszkaniowe są wypłaca-
ne bezpośrednio podmiotom, które pobierają należności związa-
ne z mieszkaniem, w przypadku proponowanego tutaj świadcze-
nia mieszkaniowego niezbędne są pewne uproszczenia. W związku 
z odpowiedzialnością właściciela za regulowanie wszelkich zaliczek 
i opłat za mieszkanie możliwe jest przekazanie na jego konto całej 
kwoty świadczenia, ale należałoby uwzględniać w regulacjach po-
datkowych, że takie świadczenie jest zwolnione z opodatkowania. 
To rozwiązanie jest zachętą do wynajmowania mieszkań uchodź-
com, uwzględnia sytuację użyczenia (właściciel pokrywa ze świad-
czenia koszty utrzymania mieszkania) i jest bezpośrednio powiązane  
z umożliwieniem zameldowania się osób w danym miejscu.
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Wysokość świadczenia mieszkaniowego
Obecnie proponowane rozwiązanie (40 zł dziennie na utrzymanie i wyży-

wienie każdej osoby, przez 60 dni, płatne na koniec tego okresu) nie jest 

wsparciem wyłącznie na utrzymanie mieszkania. Świadczenie mieszka-
niowe powinno podobnie jak dodatek mieszkaniowy być wypłacane 
miesięcznie oraz obejmować wydatki na mieszkanie i jego utrzymanie – 

czyli na wszelkie media łącznie z energią w różnych formach, na opłaty 

i czynsze najmu. Można uznać za wartą uwzględnienia jako punkt odnie-

sienia wysokość świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy zawodowych. 

Obecnie (ostatnie zmiany miały miejsce w 2017 r.) jest to zakres od 360  

do 900 złotych miesięcznie28.

Dane z badania budżetów gospodarstw domowych dają obraz wydatków 

na utrzymanie mieszkania i nośniki energii na poziomie od 135 do 295 zło-

tych na osobę29, przy czym nie jest podawany tytuł prawny do zajmowa-

nego lokalu. Od lat wydatki w tej kategorii są na drugiej pozycji pod wzglę-

dem obciążenia budżetu gospodarstwa domowego, zaraz po wydatkach  

na żywność. 

Proponowana miesięczna wysokość ryczałtowego świadczenia to:

 ♦ 600 złotych (podstawowe) – bez sprawdzania dodatkowych wa-
runków (np. liczby osób w gospodarstwie, wglądu w umowę),

 ♦ 900 złotych – jeśli wnioskodawca wskaże dodatkowe obciążenia 
(konieczność opieki nad małoletnim lub utrzymywania osób star-
szych, umowę najmu z czynszem rynkowym).

28	 	Określenie	wysokości	stawki	podstawowej:	Rozporządzenie	Ministra	Obrony	Narodowej	z	dnia	3	listopada	2015	r.	
w	sprawie	wypłaty	świadczenia	mieszkaniowego	(eli.gov.pl),	zmiana	współczynników	dla	garnizonów:	Rozporządzenie	Ministra	
Obrony	Narodowej	z	dnia	31	stycznia	2017	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	wypłaty	świadczenia	mieszkaniowego	(eli.
gov.pl)

29	 	GUS,	2021,	Budżety	gospodarstw	domowych	w	2020	r.,	Warszawa,	25	(Wykres	8B.	Udział	przeciętnych	miesięcz-
nych	wydatków	na	1	osobę	związanych	z	utrzymaniem	mieszkania	lub	domu…).	Główny	Urząd	Statystyczny	/	Obszary	tema-
tyczne	/	Warunki	życia	/	Dochody,	wydatki	i	warunki	życia	ludności	/	Budżety	gospodarstw	domowych	w	2020	roku

https://eli.gov.pl/eli/DU/2016/185/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2016/185/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/218/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/218/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/218/ogl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2020-roku,9,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2020-roku,9,15.html
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Takie skonstruowanie świadczenia pozwoli na automatyczne przetwarza-

nie wniosków – wyłącznie poprzez wystandaryzowany formularz i we-
ryfikację warunków w rejestrach państwowych (zameldowanie, zatrud-
nienie). Część wniosków wymagałaby dodatkowej weryfikacji warunków 

umowy, ale ze względu na udostępnianie nieodpłatnie lub użyczanie miejsc 

zamieszkania wniosków o podwyższone świadczenie może być poniżej 

30%, a takie stopniowanie pozwoli zredukować również ogólne wydatki 

na to świadczenie30. 

Warunki przyznania świadczenia
Wysokość przyznawanego świadczenia może być uzależniona od liczeb-
ności rodziny/grupy współzamieszkujących, ze szczególnym uwzględnie-

niem osób nieletnich lub starszych, powyżej 65 roku życia. Drugim czyn-

nikiem warunkującym wysokość i przyznawanie świadczenia może być 

uzyskiwanie przychodów z pracy – przy dochodzie wnioskodawcy (wy-

liczanym zgodnie z metodyką stosowaną przy innych przepisach dotyczą-

cych mieszkalnictwa i świadczeń rodzinnych) przekraczającym określoną 

kwotę na osobę świadczenie może się zmniejszać (złotówka za złotówkę) 

i powyżej określonego progu dochodów wnioski mogą być rozpatrywane 

odmownie. Weryfikacja może być automatyczna, wykonywana co mie-
siąc przed wypłatą świadczenia za pomocą systemów rejestracji umów 
w ZUS.

30	 Do	szacowania	skali	najmu	i	użyczania	mieszkań	i	obiektów	od	osób	fizycznych	i	instytucji	przydatne	może	być	robo-
cze	opracowanie	prof.	Przemysława	Śleszyńskiego	Próba oszacowania chłonności migracyjne Polski wobec uchodźstwa ukraińskie-
go w 2022 roku –	niepublikowana	wersja	robocza.
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Czas wypłacania świadczenia mieszkaniowego
Ze względu na możliwość przejścia do systemu dodatków mieszkaniowych 

rekomenduje się, aby świadczenie mieszkaniowe było przyznawane mak-
symalnie na 6 miesięcy. Obecnie gminy mogą ustalać, za jaki okres wyma-

gane jest wykazanie zaświadczeń dotyczących dochodów i sytuacji mate-

rialnej, ale może to być od 3 do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia 

wniosku.  

W perspektywie uwzględniającej przechodzenie ze świadczenia miesz-

kaniowego na dodatek mieszkaniowy i na utworzone w czasie pandemii  

COVID-19 dopłaty do najmu niezbędne wydaje się sprawdzenie, jak bardzo 

mogą być obciążone budżety gminne takimi świadczeniami, wypłacanymi 

mieszkańcom spoza zasobu gminnego i na ile będą znaczącym wsparciem 

oraz stabilizacją sytuacji najemców opłacających zbliżone do rynkowych 

czynsze najmu mieszkań. 

Wprowadzenie uprawnienia do dodatków mieszkaniowych dla więk-
szej grupy osób, które korzystają również z najmu rynkowego, może być  
impulsem do wprowadzenia większych zmian i dostosowania tego świad-
czenia do obecnych kosztów utrzymania mieszkania i możliwości finan-
sowania tych świadczeń przez gminy samodzielnie.   
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II. SAN do lokalnego zarządzania

Uruchomienie świadczeń mieszkaniowych pomogłoby ustabilizować sytu-

ację osób korzystających z prywatnych zasobów mieszkaniowych w krót-

kim terminie i na kilka miesięcy. Kolejnym krokiem stabilizującym sytu-

ację i ceny najmu rynkowego w średnim terminie mogłyby być ułatwienia  

dla gmin w powoływaniu społecznych agencji najmu (SAN)31. 

Źródła zasobów dla SAN-ów
Działanie SAN-ów pozwoliłoby uruchomić zasoby mieszkaniowe różnych 

instytucji, a szczególnie tych z całego sektora finansów publicznych. SAN 

dawałby gwarancję płatności i utrzymania zasobu w dobrym stanie tech-

nicznym. Część instytucji publicznych może w obecnym stanie prawnym 
współpracować tylko z innymi podmiotami, a nie z osobami fizycznymi, 
dlatego SAN wydaje się odpowiednim wehikułem prawnym do urucho-
mienia zasobów np. Agencji Mienia Wojskowego. Zainteresowane współ-

pracą mogą być spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne firmy i organizacje, 

które posiadają wolne lokale mieszkalne, ale nie zajmują się obsługą najmu.

Dodatkowo część prywatnych właścicieli mogłaby, korzystając  

z gwarancji i obsługi najmu, jakie dają SAN-y, zdecydować się na udostęp-

nienie swoich mieszkań lub innych odpowiednich do zamieszkania loka-

li uchodźcom i innym osobom potrzebującym wsparcia. SAN-y również 
mogą być dobrym narzędziem do łagodzenia problemów z wypłacal-
nością najemców, którzy z różnych powodów mają problemy finansowe. 

31	 	Zasady	działania	społecznych	agencji	najmu:	Ustawa	z	dnia	28	maja	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	niektórych	formach	
popierania	budownictwa	mieszkaniowego	oraz	niektórych	innych	ustaw	(eli.gov.pl)

https://eli.gov.pl/eli/DU/2021/1243/ogl
https://eli.gov.pl/eli/DU/2021/1243/ogl
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W takiej sytuacji przejęcie umowy najmu mieszkania przez SAN mogłoby  

zapobiegać problemom bezdomności lub konieczności zapewnienia schro-

nienia przez gminy (w formie odszkodowań, dostarczenia lokali lub po-

mieszczeń tymczasowych – albo zbiorowego zakwaterowania). 

Lokalnie działające SAN-y pozwalają na mobilizację innych lokalnych zaso-

bów, np. organizacji pozarządowych, oraz wykorzystanie istniejących usług 

społecznych do wsparcia osób objętych umowami. Same SAN-y mogą być 

nakierowane zarówno na zaspokajanie potrzeb uchodźców i zapobieganie 

ich problemom, jak i zostać utworzone do działania na rzecz wszystkich 

potrzebujących wsparcia mieszkańców danej gminy, dzięki czemu pozosta-

ną elementem polityki mieszkaniowej gmin na dłużej, nie tylko w okresie 

zwiększonego zapotrzebowania na mieszkania i ich profesjonalną obsługę. 

Wymogi prawne powoływania SAN-ów
SAN-y mogą być powoływane wyłącznie lokalnie, przez gminy. Niezbędne 

do ich powołania są pieniądze na bieżącą działalność operacyjną i utwo-

rzenie funduszu gwarancyjnego, będącego źródłem zaspokojenia wynaj-

mujących w przypadku problemów z płatnościami po stronie mieszkań-

ców/klientów SAN-ów. Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie funduszu 

wspierającego powoływanie lokalnych SAN-ów, np. w BGK.  

Ze względu na bardzo elastyczny system ustanawiania czynszów najmu 

w SAN-ach, a także opcje pozyskiwania zasobów o czynszach niższych  

od rynkowych, możliwe jest, że po kilku/kilkunastu miesiącach SAN-y 

w większych miastach będą się samofinansować. 

Niezbędne są jednak zasoby i gwarancje instytucjonalne pozwalające  

na terminowe płatności dla właścicieli mieszkań – nawet przy kłopotach 
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z płatnościami ze strony podnajemców, uwzględnienie sytuacji losowych 

(dotyczących płatności, występowania pustostanów, usuwania usterek 

w mieszkaniach) i – przy pozyskiwaniu mieszkań z rynku – wpłatę kaucji. 

Kontrola i bezpieczeństwo 

SAN-y mogłyby znacząco podwyższyć bezpieczeństwo osób korzysta-
jących z najmu – ich klientów – a także ograniczyć działania właścicieli 

będące na granicy prawa lub wręcz sprzeczne z obowiązującymi przepi-

sami. Włączenie mieszkańców zasobów SAN do ogólnego systemu usług 

pozwoliłoby na bardziej efektywne łączenie i wykorzystywanie wsparcia 

w różnych formach i pochodzącego z różnych źródeł, z nastawieniem na 

zaspokojenie potrzeb mieszkańca-klienta SAN, a także zagwarantowanie 

płatności i stabilności właścicielom mieszkań współpracujących z takimi 

organizacjami. 

Wprowadzenie reguł prawnych mających chronić określone grupy najem-

ców z Ukrainy ma na celu raczej odstraszanie, lepiej byłoby jednak zapo-

biegać niepożądanym zachowaniom właścicieli, zapewniając inne źródła 

płatności czynszów i gwarancje ze strony instytucji, a mieszkańcom odpo-

wiednie wsparcie nastawione na ich usamodzielnianie się. 
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III. Rozwiązania długofalowe

Mieszkania niezamieszkałe jako zasób do 
wykorzystania
Duże zainteresowanie w mediach społecznościowych i wśród lokalnych 

grup wzbudzają puste lokale mieszkalne, te należące do gmin, ale i te  

z niezidentyfikowanymi właścicielami. Część lokali i budynków wymaga 

generalnych remontów – i obecnie nie ma możliwości przyspieszenia ta-

kich działań, ale konieczne jest planowanie zwiększenia liczby remontowa-

nych budynków. Społeczna agencja najmu mogłaby działać jako zarządca 

nieruchomości mieszkaniowych o niewyjaśnionym statusie własności, po 

uzyskaniu zgody sądu na takie rozwiązanie. Nieruchomości puste, nieza-

mieszkałe często pozostają niewykorzystane właśnie ze względu na toczą-

ce się postępowania spadkowe lub po prostu brak przeprowadzania takich 

postępowań. Nie jest to jednak obecnie znacząca liczba mieszkań, dlatego 

mogłoby to być działanie długofalowe. 

Reforma dodatków mieszkaniowych
Niezbędne staje się dokonanie zmian w całym systemie dodatków miesz-

kaniowych. Jest to świadczenie, które przetrwało wiele zmian, i z zakresu 

polityki mieszkaniowej, i w ramach pomocy społecznej, ale ma coraz więcej 

elementów. Wprowadzono dopłaty do czynszu najmu w czasie pandemii, 

dodatek energetyczny powiązany do tej pory najczęściej z mieszkaniowym 

również zmienia swoją funkcję i nazwę – na dodatek osłonowy, uwzględ-

niający rosnące koszty energii dla gospodarstw domowych. Dostępnych 
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jest również coraz więcej narzędzi finansowych, służących do poprawy 

efektywności energetycznej budynków i wymiany źródeł ogrzewania na 

tańsze w eksploatacji – koordynacja i uzupełnianie się różnych elemen-

tów mogłyby dać znaczące efekty w postaci poprawy jakości mieszkań  

i zmniejszania obciążeń gospodarstw domowych.  

Wobec rosnących kosztów utrzymania domu lub mieszkania i rosnącej roli 

najmu dokonanie sprawdzenia roli dodatków mieszkaniowych w powiąza-

niu z innymi instrumentami wspierającymi gospodarstwa domowe w kwe-

stiach mieszkaniowych staje się konieczne. Wysokość dodatków, źródła 

ich finansowania i rola w polityce mieszkaniowej powinny być przedysku-

towane, a zmiany wdrożone jak najszybciej, aby wsparcie odczuli nie tylko 

obywatele Ukrainy czasowo przebywający w naszym kraju, ale wszystkie 

osoby mające problemy z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. 

Budownictwo
Odczucie niedoboru mieszkań może stać się bardziej dotkliwe, a komer-

cyjne przedsięwzięcia deweloperów obecnie nieco zwalniają tempo. Na-

leży rozważyć możliwości budowania w technologiach pozwalających  

na szybkie oddawanie budynków do użytkowania i zasiedlania i w syste-

mie budownictwa społecznego. Rozwiązania modułowe, szkieletowe, bu-

downictwo drewniane, wszelkie technologie pozwalające stosunkowo 

szybko zwiększyć zasoby mieszkaniowe, które w dodatku będą miały od-

powiednie parametry związane z efektywnością energetyczną i kosztami 

ich utrzymania, powinny być premiowane i wspierane.  
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Raport Świadczenie mieszkaniowe i inne formy wsparcia uchodźców. Gwarancje dla 
wynajmujących i mechanizmy kontroli ukazał się w ramach programu badawczego po-
święconego mieszkalnictwu i politykom społecznym, który jest realizowany w Obser-
watorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Naszym celem jest rozwijanie platformy będącej miejscem wymiany wiedzy, doświad-
czeń oraz pomysłów, dla wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast. Badania 
Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR dostarczają informacji, jakie zmiany dokonują 
się w polskich miastach i jak realizacja określonych polityk miejskich wpływa na kształt 
i rozwój miast.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45, 
irmir.pl
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