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Centralnym puntem kongresu by³o przyjêcie 
uchwa³y, w której zaapelowano o przyspieszenie 
prac legislacyjnych oraz przeprowadzenie re-
form rozwi¹zuj¹cych problemy mieszkaniowe. 
By³o wiêc o czym dyskutowaæ. Tym bardziej, ¿e 
tematykê podyktowa³y tak¿e tragiczne wydarze-
nia zwi¹zane z sytuacj¹ powodziow¹ w kraju. 
St¹d takie zagadnienia jak zagospodarowanie 
przestrzenne, wzmo¿ony system planowania 
oraz wiêksza kontrola urbanistyczna, by³y sze-
roko komentowanymi punktami uchwa³y. Po-
siedzenie odby³o siê w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP, w którym uczestniczy³o 160 osób – pos³ów, 
ministrów, przedstawicieli organizacji pozarz¹-

Raport 2030 z aneksem o mieszkalnictwie

Niedokoñczona recepta 
dla budownictwa mieszkaniowego

dowych budownictwa, zwi¹zków zawodowych,  
administracji terenowej oraz ekspertów. 

Podczas Kongresu Budownictwa prezento-
wano m.in. referaty na temat aktualnej sytuacji 
w polskim budownictwie mieszkaniowym i pro-
gnoz jej towarzysz¹cym oraz realizacji dotych-
czasowych programów, a tak¿e odpowiedzial-
noœci instytucjonalnej za politykê mieszkaniow¹ 
w latach 1989-2010. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali materia³y z referatów o selektywnej spo-
³ecznej polityce mieszkaniowej, ocenie porz¹dku 
prawnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 
polityce przestrzennej oraz warunkach sprawne-
go inwestowania.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski, uczestnicz¹cy w 
obradach, zwróci³ uwagê na znaczenie lokalnej 
infrastruktury technicznej oraz na jej stymulu-
j¹cy wp³yw na rozwój budownictwa w warun-
kach rynkowych. Mówi³ równie¿ o wspó³pracy 
Ministerstwa Infrastruktury z Ministerstwem 
Finansów w celu lepszego uregulowania kwestii 
odp³atnoœci za infrastrukturê techniczn¹.

Stan prac nad trzema projektami resortu 
zwi¹zanymi z mieszkalnictwem przedstawi³ pod-
sekretarz stanu Piotr Styczeñ. – Za³o¿enia polityki 
wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku zosta³y 
skierowane do rozpatrzenia przez Komitet Rady 
Ministrów 27 maja br. Projekt za³o¿eñ ustawy 
o spo³ecznym zasobie mieszkañ czynszowych, 
spo³ecznych grupach mieszkaniowych, a tak¿e 
za³o¿enia do projektu zmiany ustawy o finan-
sowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego 
mieszkania, trafi³y do konsultacji spo³ecznych 
– powiedzia³.

W uchwale Kongresu Budownictwa pod-
kreœlono ¿e Narodowy Program Mieszkaniowy 
na lata 2010-2020 powinien byæ przyjêty w 
formie ustawy, co wp³ynê³oby na zaplanowanie 
odpowiednich œrodków na jego realizacjê oraz 
skoordynowa³oby dzia³ania poszczególnych re-
sortów. Prace nad programem mieszkaniowym, 
przyjêtym na podstawie rezolucji Sejmu z dnia 
19 lutego 2010 r., s¹ prowadzone w tempie, 
który nie stwarza wiêkszych nadziei na jego 
efektywn¹ realizacjê.

Du¿y nacisk postawiono tak¿e na szcz¹t-
kowe potraktowanie problemu mieszkalnictwa 
w rz¹dowym „Raporcie 2030”. Raport, który w 
za³o¿eniu zarysowuje œcie¿ki rozwoju Polski na 
kolejne 20 lat, skupia siê na wa¿nych dla kraju 
dylematach, ale bardzo ma³o miejsca poœwiêca 
kwestii mieszkalnictwa. Na kongresie zwrócono 
uwagê na koniecznoœæ opracowania aneksu 
do raportu, w celu rozszerzenia problematyki 
mieszkaniowej.

Uchwa³a du¿y akcent postawi³a na kwestiê 
zakazu wydawania pozwoleñ na budowê na 
terenach nie objêtych planami przestrzennymi i 
likwidacjê administracyjnej decyzji o warunkach 
zabudowy. Sporo czasu poœwiêcono proble-
matyce zagospodarowania terenów zalewo-
wych oraz rejonów szkód górniczych. Zdaniem 
uczestników Kongresu Budownictwa, zakaz 
planowania i realizowania nowej zabudowy na 
terenach niekorzystnych rozwi¹za³yby problem 
nieracjonalnie wysokich kosztów zabezpieczeñ 
oraz zagro¿enia kolejnymi katastrofami.

Tekst uchwa³y w szczególny sposób potrakto-
wa³ tak¿e w¹tek powo³ania, na wzór wiêkszoœci 
krajów europejskich, samodzielnego organu ad-
ministracji pañstwa dla budownictwa. Zdaniem 
uczestników spotkania do czasu zrealizowania 
tego postulatu funkcje koordynacyjne wdra¿ania
i realizacji Narodowego Programu Mieszkanio-
wego powinien pe³niæ pe³nomocnik rz¹du ds. 
mieszkaniowych. Ponadto zwrócono uwagê 
na koniecznoœæ uporz¹dkowania szeroko rozu-
mianego prawa inwestycyjnego. Czasoch³onne 
wprowadzanie zmian w Prawie Budowlanym, 

przed³u¿aj¹ce siê dyskusj nad nowelizacj¹ usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, nie wp³ywaj¹ korzystnie na rozwój 
budownictwa mieszkaniowego.

W odpowiedzi na mo¿liwoœæ rozwi¹zania 
problemów mieszkaniowych poprzez system 
gromadzenia prywatnych œrodków, kongres 
przygotowa³ projekt ustawy o kasach budow-
lanych wzorowany na d³ugoletnich doœwiad-
czeniach europejskich. Uruchomienie w Polsce 
kas budowlanych jest wspierane przez Zwi¹zek 
Banków Polskich. W trakcie obrad z³o¿ono de-
klaracjê podjêcia inicjatywy poselskiej w celu 
uchwalenia takiej w³aœnie ustawy.

KB towarzyszy³a wystawa fotosów z po-
przednich posiedzeñ i Fundacji Bezdomnych. 
Burmistrzowi Sandomierza Jerzemu Borowskie-
mu przekazano deklaracjê wsparcia o wartoœci 
ponad 250 tysiêcy z³otych, od organizacji wspó³-
pracuj¹cych z Kongresem Budownictwa dla osób 
dotkniêtych klêsk¹ powodzi.

Aleksandra Bartoszek-Olewnik
fot. archiwum w³asne, Kongres Budownictwa

O aktualnej sytuacji polskiego budownictwa mieszkaniowego, 
nierozwi¹zanych problemach oraz koniecznoœci zmian praw-
nych debatowano podczas posiedzenia Kongresu Budownictwa 
31 maja 2010 roku.

TRZY PYTANIA DO
PRZEWODNICZ¥CEGO

KONGRESU BUDOWNICTWA

ROMANA NOWICKIEGO
– Jak ocenia Pan aktualn¹ sytuacjê na rynku 

mieszkaniowym w kraju?
– �le. Prawie we wszystkich wskaŸnikach 

statystycznych zajmujemy ostatnie miejsce w 
Europie, zarówno pod wzglêdem liczby miesz-
kañ przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców, jak i  
iloœci metrów kwadratowych „standardowego” 
lokalu. Ponad 90 procent oddawanych mieszkañ 
do u¿ytku jest budowanych w systemach dewe-
loperskim i indywidualnym. Mieszkania socjalne, 
komunalne, a nawet spó³dzielcze, a wiêc te na 
które jest obecnie najwiêksze zapotrzebowanie, 
to kropla w morzu potrzeb. Nie doœæ tego, za-
uwa¿alny przyrost w budownictwie mieszkanio-
wym wystêpuje w 6 najwiêkszych i najbogatszych 
aglomeracjach. A to œwiadczy o tym, ¿e w Polsce – 
w odró¿nieniu od innych krajów europejskich – nie 
ma, d³ugofalowej polityki mieszkaniowej.

– Jakie czynniki wp³ywaj¹ na trudn¹ sytu-
acj¹ polskiego budownictwa mieszkaniowego?

– Przede wszystkim jeden, choæ jest ich sporo 
– ró¿owe okulary zadowolonych polityków, którzy 
niejednokrotnie s¹ posiadaczami kilku mieszkañ i 
nie dostrzegaj¹ bezdomnoœci. Logiczniej wyt³u-
maczyæ tego siê nie da. Polska klasa polityczna 
przejrzy na oczy dopiero wtedy, gdy wzorem 
francuskich bezdomnych rusz¹ masowe marsze na 
Warszawê, bêd¹ paliæ opony i przykuwaæ siê do 
bram urzêdów. Rzeczowa argumentacja i eksper-
tyzy nie przemawiaj¹ do rz¹dz¹cych, a lekcewa-
¿enie struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego jest 
w Polsce niewyobra¿alne.

– Jakie tematy zdominowa³y Kongres 
Budownictwa, który odby³ siê 31 maja 2010 
roku? 

– Na kongres przygotowano specjalne wydaw-
nictwo zawieraj¹ce ekspertyzy i opinie potwier-
dzaj¹ce w ca³ej rozci¹g³oœci zapaœæ budownictwa 
mieszkaniowego. O lekcewa¿eniu tych spraw 
przez klasê polityczn¹ niech zaœwiadczy fakt, ¿e 
w ostatniej dekadzie budownictwo prze¿y³o 
7 gruntownych reorganizacji. Ka¿da ekipa rz¹-
dz¹ca mia³a w³asne, pozbawione g³êbszego uza-
sadnienia, pogl¹dy na te kwestie. Nie s³uchano, 
i nie s³ucha siê dalej ekspertów, nie wykorzystuje 
doœwiadczeñ europejskich. Nie bêdzie przesady, 
je¿eli powiem, ¿e jest to jeden wielki skandal. 
We Francji, która ma ponad 500 mieszkañ na 
1000 mieszkañców jest Ministerstwo Budownic-
twa, specjalne fundusze, wielka spo³eczna rada 
mieszkaniowa, a premier przewodniczy sta³emu 
zespo³owi ds. Mieszkaniowych, w sk³ad którego 
wchodz¹ najwa¿niejsi ministrowie. W Polsce - 
z 340 mieszkaniami na 1000 mieszkañców - bra-
kuje takich struktur. Mamy za to najgorsze prawo 
inwestycyjne w Europie... i st¹d  po czêœci te wiel-
kie klêski ¿ywio³owe, niszcz¹ce wiêcej ni¿ powinny.  
Najlepszym dowodem na œwiadom¹ obstrukcjê jest 
realizacja rezolucji Sejmu z 19 lutego br. w sprawie 
przygotowania - na wzór innych krajów europej-
skich Narodowego Programu Mieszkaniowego. 
Termin up³ywa z koñcem czerwca, a nawet nie za-
brano siê do pracy nad programem (w rozumieniu 
rezolucji), który ma koordynowaæ dzia³ania rz¹du 
i wp³ywaæ na bud¿et i wydatki na mieszkalnictwo 
w ci¹gu najbli¿szych 10 lat. Kongres zapropono-
wa³ radykalne dzia³ania w tych kwestiach. Nie 
zosta³y dostrze¿one. Zas³oni³y je wielkie dramaty, 
których niebo nam ostatnio nie sk¹pi.

rozmawia³a Aleksandra Bartoszek-Olewnik

Od lewej, prezes Korporacji Przedsiêbiorców Budowlanych „UNI-BUD” Barbara Reduch-Wi-
delska, prezes Izby Projektowania Budowlanego Ksawery Krassowski, przewodnicz¹cy Zwi¹zku 
Zawodowego Budowlani Zbigniew Janowski, przewodnicz¹cy Kongresu Budownictwa Roman 
Nowicki, prezes Polskiej Izby Przemys³owo-Handlowej Budownictwa Stefan Nawrocki

Zastêpca przewodnicz¹cego w Komisji In-
frastruktury Wies³aw Szczepañski

Zastêpca przewodnicz¹cego w Komisji In-
frastruktury Janusz Piechociñski

Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Piotr Styczeñ


