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do 6 miesięcy. W sprawach o eksmisję z mieszkań jedno- lub dwupokojowych sąd mógł po-
nadto zawiesić wykonanie orzeczonej eksmisji na czas do 6 miesięcy, jeśli takie zawieszenie 
usprawiedliwione było położeniem pozwanego, a w szczególności tym, że z powodu okolicz-
ności od niego niezależnych pozostawał on bez pracy. Udzielając takiego zawieszenia, sąd 
jednocześnie zawiadamiał o tym właściwy państwowy urząd pośrednictwa pracy oraz zarząd 
gminy, na której terenie pozwany miał miejsce zamieszkania. Rozwiązanie to przypomina 
istniejący w RFN system zawiadamiania urzędów gminy o każdej wniesionej do sądu spra-
wie eksmisyjnej. 

Pozwany tracił prawo do korzystania z moratorium, jeśli nie przyjął odpowiedniej pra-
cy (tzn. odpowiadającej jego kwalifikacjom, nie niebezpiecznej „dla zdrowia lub moralności” 
i opłacanej wedle przyjętych na danym obszarze norm), wskazanej mu przez urząd pośred-
nictwa. 

Reasumując tę krótką charakterystykę ustawy o ochronie lokatorów z 1924 r., można 
powiedzieć, że ten zalążek sformalizowanej ochrony lokatorów w odrębnym akcie prawnym, 
choć nie pozbawiony wad, jest materiałem wartym wykorzystania także współcześnie. 

Dr Krystyna Krzekotowska 
Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, Warszawa 
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Nie ma na świecie państwa, w którym nie byłoby mieszkań czynszowych, choć ich 

udział procentowy w zasobach mieszkaniowych jest bardzo zróżnicowany. Najmniej, bo za-
ledwie kilka procent mieszkań czynszowych jest w niektórych państwach Europy Wschod-
niej. Węgry, Słowacja, Słowenia, Estonia, Litwa, Bułgaria i Rumunia prawie w całości spry-
watyzowały swoje zasoby mieszkaniowe, uznając to za akt zerwania z dawnym, niechętnym 
własności systemem. Na tym tle Polska wydaje się znacznie bliższa państwom Europy Za-
chodniej, gdzie mieszkania czynszowe stanowią ok. 30%.  
 

Tabela 1 
Struktura własności polskich zasobów mieszkaniowych (w mln mieszkań) 

Czynszowe Zasoby 
ogółem 

 
Prywatne 

Spółdziel-
cze wła-

snościowe 
spółdziel-
cze loka-
torskie 

komunalne zakładów 
pracy tbs 

Inne 

12,9 7,6 2,6 0,9 1,25 0,37 0,07 0,16 

7% 10% 3%  
100% 

59% 
w tym czyn-
szowe 5% 

20% 
20% 

1% 

                                                                                                                                                   
43 Tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późn. zm. 
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Przy założeniu, że do mieszkań czynszowych zaliczymy spółdzielcze mieszkania lo-
katorskie oraz szacując na ok. 5% nie wykazywane w statystykach prywatne mieszkania 
czynszowe, można przyjąć, że w Polsce jest obecnie ok. 25% mieszkań czynszowych. 

Podobieństwo struktury własności polskich i zachodnioeuropejskich mieszkań jest 
jednak pozorne. Zdecydowana większość polskich mieszkań czynszowych ma charakter 
społeczny, tzn. była budowana z udziałem funduszy publicznych, a czynsze nie pokrywają 
rzeczywistych kosztów utrzymania. W Europie Zachodniej natomiast zdecydowanie więcej 
niż społecznych jest czynszowych mieszkań prywatnych, przy czym sytuacja w poszczegól-
nych państwach bardzo się różni. Najwięcej prywatnych mieszkań czynszowych jest 
w Niemczech – 51% i w Szwajcarii – 41%, zaś najmniej w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
i Holandii – po mniej więcej 10%.  

Społecznych mieszkań czynszowych jest w Europie Zachodniej ok. 10% i tu też wy-
stępują znaczne różnice między poszczególnymi państwami. Najwięcej społecznych miesz-
kań czynszowych ma Holandia – 34%, potem Szwecja, Austria i Wielka Brytania – po ok. 
20%. Najmniej ma Hiszpania – 1% i Portugalia – 3% oraz oczywiście Grecja, gdzie społecz-
nych mieszkań czynszowych nie ma w ogóle. W większości państw społeczne budownictwo 
czynszowe jest zarządzane przez organizacje non-profit, do których często zaliczane są 
również spółdzielnie mieszkaniowe. Wiele tych organizacji działa w powiązaniu z samorzą-
dami lokalnymi. Rzadziej, jak ma to nadal miejsce w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Portu-
galii, społeczne budownictwo częściowo zarządzane jest bezpośrednio przez gminy. Jednak 
np. w Wielkiej Brytanii dotyczy to wyłącznie starych zasobów, podczas gdy nowe są budo-
wane i zarządzane przez zbliżone do naszych tbs-ów housing associations. Całkowicie ory-
ginalny jest natomiast niemiecki system budownictwa społecznego, w którym inwestorem 
mogą być nawet osoby fizyczne. Z uprzywilejowanego kredytu na budowę mieszkań spo-
łecznych mogą korzystać właściwie wszyscy pod warunkiem udostępniania zbudowanych 
dzięki tym kredytom mieszkań rodzinom wskazanym przez gminę i stosowania umiarkowa-
nego czynszu. System niemiecki ma charakter czasowy, gdyż po spłaceniu kredytu, nierzad-
ko przyspieszonym, mieszkania te przestają pełnić rolę społecznych i zasilają zasób prywat-
nych mieszkań czynszowych.  

Zróżnicowanie liczby mieszkań czynszowych w Europie Zachodniej wynika w znacz-
nej mierze z tradycji przemysłowych lub rolniczych. Zdecydowanie więcej mieszkań czyn-
szowych mają państwa Europy Północnej, gdzie większe były tradycje przemysłowe, a lud-
ność wiejską poszukującą na przełomie XIX i XX w. pracy w miastach stać było jedynie na 
wynajem. Obecnie różnice w liczbie mieszkań własnych i czynszowych między państwami 
północy i południa stopniowo się zacierają. W państwach o tradycji przemysłowej przybywa 
właścicieli, a w państwach Europy Południowej coraz więcej mówi się o potrzebie budowania 
społecznych mieszkań czynszowych.  

Rozbudowywane na wielką skalę w latach 50. i 60. zasoby społecznych mieszkań 
czynszowych dziś w niektórych państwach są redukowane. Wielka Brytania jeszcze za rzą-
dów Margaret Thatcher rozpoczęła w ramach tzw. right to buy (prawa do kupna), masową 
sprzedaż mieszkań komunalnych ich lokatorom. Skurczyły się również mające, jak wspo-
mniano wyżej, charakter czasowy niemieckie zasoby społecznych mieszkań czynszowych. 
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Przekształciły się one głównie w czynszowy zasób prywatny. Niemcy mają obecnie 6% spo-
łecznych mieszkań czynszowych, choć jeszcze stosunkowo niedawno, bo na początku lat 
90., mieli ich 25%.  

Żeby mieć pełny obraz zmian w strukturze własnościowej europejskich zasobów 
mieszkaniowych, warto zauważyć, że procentowy udział zasobu prywatnych mieszkań czyn-
szowych skurczył się bardzo od zakończenia II wojny światowej. Nastąpiło to głównie na sku-
tek znacznego wzrostu liczby właścicieli mieszkających we własnych mieszkaniach, co wiąże 
się przede wszystkim ze wzrostem poziomu życia w tych krajach. 

Tabela 2 
Struktura własności zasobów mieszkaniowych w niektórych państwach Europy (w %) 

          
         

              

*Mieszkania spółdzielcze 
 
 

Tabela 3 
Odsetek mieszkań zamieszkałych przez właścicieli  

w wybranych państwach Europy po II wojnie światowej 

Państwo 1950 1970 2005 
Austria - 42 51 
Belgia 38 55 68 
Dania 45* 46 49 
Francja 36 45 57 
Hiszpania 46 57 82 
Holandia 28 35 56 
Irlandia 53* 69 79 
Luksemburg 49* - 70 
Niemcy 25 36 43 
Portugalia 45 - 75 
Szwajcaria 34 28 35* 
Szwecja 38 34 38 
Wielka Brytania 29 50 69 
Włochy 40 51 73 

Uwagi: * Dania 1947, Irlandia 1947, Luksemburg 1947, Szwajcaria 2001, Szwecja 1945 
 

Czynszowe Państwo Własne 
razem prywatne społeczne 

Inne 

Hiszpania 82 11 10 1 7 
Irlandia 79 21 13 8 - 
Portugalia 75 21 18 3 4 
Grecja 74 20 20 - 6 
Włochy 73 19 13 6 8 
Wielka Brytania 69 31 11 20 - 
Belgia 68 30 23 7 2 
Finlandia 63 33 15 18 4 
Francja 57 40 23 17 3 
Holandia 56 44 10 34 - 
Austria 51 41 19 22 8 
Dania  49 38 19 19 13(7*) 
Niemcy 43 57 51 6 - 
Szwecja 38 45 22 23 17* 
Szwajcaria 35 65 41 14 (8*) - 
Polska 53 25 5 20 22(21*) 
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Można powiedzieć, że w ciągu ostatniego półwiecza udział procentowy mieszkań 
zamieszkiwanych przez właścicieli wzrósł z trzydziestu kilku do blisko siedemdziesięciu, 
a więc mniej więcej dwukrotnie. 

Przy tak dużym zróżnicowaniu sytuacji mieszkaniowej w Europie Zachodniej bardzo 
trudno jest wnioskować, jaki procent obywateli powinien mieszkać we własnym mieszkaniu, 
a jaki powinien mieszkanie wynajmować? Z pewnością zależy to od dochodów obywateli, bo 
mieszkanie sporo kosztuje, a wzrost liczby chętnych do jego zakupu przyczynia się dodat-
kowo do wzrostu cen. Nieprzypadkowo, gdy do niedawna w zdecydowanej większości 
państw Europy ceny od prawie dziesięciu lat ustawicznie rosły, wyjątkiem były państwa 
o przewadze mieszkań czynszowych, jak Niemcy czy Szwajcaria. Mieszkania czynszowe, 
szczególnie te społeczne, o których podaży i wysokości czynszu decyduje nie rynek a wła-
dze państwowe, sprzyjają stabilizacji rynku mieszkaniowego. To spłacający kredyty miesz-
kaniowe właściciele są wystawieni na wahania cen nieruchomości, co może, jak pokazują 
przykłady, bardzo niekorzystnie przełożyć się na rozwój kraju. Szczególnie drastyczny jest 
przykład amerykański, cena, jaką się tam obecnie płaci za robienie na siłę ze wszystkich 
właścicieli mieszkań, jest niezwykle wysoka.  

Wydaje się, że zbliżony do średniej w Europie Zachodniej 8-10-procentowy zasób 
społecznych mieszkań czynszowych może bardzo dobrze pełnić rolę stabilizatora rynku. Od-
dzielną sprawą jest najkorzystniejsza forma własności takiego zasobu. W Polsce mamy 
w tym względzie bardzo duże zróżnicowanie: od mieszkań komunalnych, przez spółdzielcze 
lokatorskie i zakładowe, po mieszkania w tbs-ach. We wszystkich tych formach występują 
wyraźne tendencje prywatyzacyjne, charakterystyczne zresztą dla większości państw post-
komunistycznych. Sprzyja temu fakt, że mieszkania te nie pełnią na ogół funkcji, jaką powin-
ny pełnić. Mieszkania czynszowe powinny być przede wszystkim mieszkaniami przejścio-
wymi dla ludzi młodych, zanim jeszcze uzyskają oni pełną stabilizację rodzinną i finansową, 
a także wygodnym lokum dla szukających pracy i stabilizacji imigrantów. Wreszcie powinny 
sprzyjać mobilności siły roboczej. Tymczasem w Polsce zasoby komunalne w znacznej mie-
rze zamieszkiwane są przez rodziny, które mogłyby starać się o własne mieszkanie, również 
w tbs-ach mieszkają raczej rodziny średniozamożne i nie pierwszej już młodości. W naszych 
warunkach to nie prywatyzacja, a przywrócenie zasobom czynszowym ich społecznej roli 
powinno być celem polityki państwa, jak i może przede wszystkim władz samorządowych. 

Dr Jacek Życiński 
Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 

 
 


