
Abstrakt 

„Polityka mieszkaniowa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej” 

 

Potrzeby mieszkaniowe należą do wąskiego zakresu potrzeb, które mają wymiar powszechny, 

dotyczą wszystkich i pozostają aktualne w całym okresie życia każdego człowieka. 

Niezależnie od skali różnic społecznych, zapewnienie mieszkania jest dla każdego 

gospodarstwa domowego jednym z podstawowych, a przy tym obiektywnie koniecznych do 

podjęcia, wyzwań konsumpcyjnych.  Należąc do wąskiego zbioru dóbr podstawowych, 

mieszkanie jest jednocześnie dobrem obiektywnie zaliczanym do dóbr najdroższych. 

Określenie mieszkania, jako stosunkowo drogiego, dobra pierwszej potrzeby, nakłada na 

władze publiczne każdego państwa szczególne zobowiązanie do prowadzenia polityki 

wspierającej obywateli w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Konieczność 

interwencji władz publicznych w tym zakresie nigdy nie była kwestionowana. W polskiej 

literaturze przedmiotu niewiele miejsca poświęca się ocenie krajowego dorobku w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego, jak i krytycznej ocenie wdrożonych po 2004 r. rozwiązań 

skierowanych na likwidację luki mieszkaniowej wśród gospodarstw o niższym poziomie 

zamożności.  

Praca dotyczy polityki mieszkaniowej i kwestii regulacyjnych w okresie po akcesji Polski do 

struktur UE. Analiza rozpoczyna się zdefiniowania polityki mieszkaniowej jako jednej z 

ważnych polityk szczegółowych państwa. Kolejnym krokiem jest przegląd dotychczas 

stosowanej polityki mieszkaniowej i dostępności (skali potrzeb) mieszkań dla ludności. 

Kolejno zostały omówione zmiany w polityce mieszkaniowej wprowadzone w skutek 

integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej oraz zostały porównane efekty tych zmian z 

efektami polityki mieszkaniowej realizowanej w wybranych krajach UE. Jednym z 

elementów rozważań jest wskazanie możliwości adaptacji tych rozwiązań i doświadczeń  w 

zakresie budownictwa społecznego do polskiego systemu, z uwzględnieniem jego specyfiki i 

stanu rozwoju. Kolejnym krokiem jest lista sugestii, jak zmienić politykę mieszkaniową, aby 

odpowiadała ona na potrzeby społeczne i poprawiała warunki na rynku mieszkaniowym. 

Analiza obejmuje również krytyczną ocenę zmian regulacyjnych wprowadzonych w latach 

2004-2016 i omawia aktualne regulacje dotyczące funkcjonowania rynku budownictwa 

mieszkaniowego. Ostatecznie podsumowano ewolucję systemu budownictwa  

mieszkaniowego w Polsce po 2004 r. i odniesiono się do perspektywy wejścia Polski do strefy 

euro.  

W pracy postawiono hipotezę główną sformułowanej następująco: Działania podejmowane w 

obszarze budownictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej nie były spójne i nie 

tworzyły kompleksowej, długofalowej polityki mieszkaniowej. Hipoteza ta została 

zweryfikowana pozytywnie poprzez weryfikacje 5 hipotez szczegółowych odpowiadających 

realizacji założonych celów badawczych postawionych przez autora. Główną metodą 

badawczą zastosowaną w pracy jest synteza wiedzy zgromadzonej w wyniku analizy 

literatury fachowej dotyczącej problematyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce i 

krajach rozwiniętych, uwzględniająca zmiany zachodzące w zarządzaniu tymi zasobami.  
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